
Â C 1'( redama morosidade nas obras
da CAHOIHHAS - MAFRA

As obras de asfaltamento da estradaOanoínhas-Matra,
num trecho de 54 km, foram contratadas, como é sabido, pela
empreiteira "Empresa Beta de Construções S \"! que tem um
prazo de 24 meses para concluir a obra,
';, '

.. :
.
Os. trabalhos de preparação do leito e outros. que an

tecedem o asfaltamento propriamente dito, vem se desenvol>
.vendó com excessiva morosidade, o que faz crer na impossibilidade da conclusão do trecho no prazo contratado. Verí-o

tíca-se ademais, que. o maquináriodestacado pela empreiteira.

para essa obra é visivelmente insuficiente para um anda-.

mente satisfatório dos trabalhos. \

.. .•. . Acrescido a esses fatos, vale observar que em pe-
ríodos. de maú tempo, como ocorreu na semana de '18/23 de
abril; a referida estrada fica quase Intransitável.

�,

Por todos esses motivos, a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E INDUST.,RIAL. DE CANOINHAS, oficiou àquela empresa
construtora, reclamando da morosidade com que os trabalhos
vêm sendo desenv;olvidos, e ao mesmo tempo convidando
seu Diretor para participar de uma reunião da ACIC, quando
seriam tratados especificamente esses problemas.

Em resposta, essa empresa vem de esclarecer que o
atraso no ataque da obra, se deve a dificuldades em encon
trar pedreiras para produzir o material necessário à pavi
mentação, informando mais que um Diretor da empresa par
ticipará ainda no mês de maio próximo, de uma reunião .da
ACiC.

Na verdade, é de se acreditar que, passados mais de
seis meses da contratação da obra, já se tenha locado pe
dreiras com material suficiente para o seu pleno atendimento.

Assim, entende a ACIC que deverá o DER/SC adotar
providências no sentido do apressamento dos trabalhos, para
realmente atingir o objetivo principal do Governo Konder
Reis, que é o de "Encurtar Distâncias".

Chuvas causam transtor
isolam Canoinhas

{'�-i;i,�As poucas chuvas da semana passada foram o suíí
" ctente para vários transtornos em nossas estradas estaduais
, e .tambémrnuníctpaís, as primeiras com maior .tráfego, íso

.

laudo. o nosso município. A estrada para Matra.. agora com
a 'morosidade da construção asfáltica, nem se' fala, não pas
sava ·ninguém. A saída para Papanduva, no trecho d9/rio
AJelIlão, ficou igualmente caramítoaa, ali encalhando' uma
frota d�. camínhões e alguns ôní us, te�do. veicuJB' e :.:ná
quinas da Prefeitura, comandados elo proprio Pre.jêlto e Vice,
solucionando em parte o proble de desobsJ�tÇão, noite a

. ..dI'' dentro. .: '.
. ,ir ,.O problema que estamos e Irentà ; gravissnno para

todos, foi comunicado diretament ao.:' mo. Sr. Governador
'Konder Reis, que, a respeito, entr u, e imediato em contato
com o Secretário de Obras, conto e o ofício que segue:

nos e

estradas estadnaís

Senhor Prefeito, .

De ordem
,.
Excelentíssimo Senho: Governador do Estado, Dou

tor Antenío Carlos" onder Reis, tenho a hoIia de comunicar a .Vossa Se
nhoria que o seu elex, tratando da sítuação da rodovias estaduais, quando

. da: ocorrência ' chuvas nesse município, foi �ncaminha'do, ao Excelentís
simo Senhor cretárío Níeclau Fernando Malburg, dos Transportes e Obras,
para exame consideração..

S cito- lhe dar ciência dessa providência aos Ilustríssimos Senhores
Vice-Prefeito Municipal e Presidente da Câmara de Vereadores desse mu

nicípio, também signatários do expediente em questão.
Colho o ensejo para reiterar-lhe os meus sentimentos de amizade

e distinta consideração.
, Cordialmente,

SALOMÃO ANTONIO RIBAS JUNIOR
Secretário para 08 assunto� da Casa Civil

Reaberto o Posto de Identificação
. o Posto de Identificação, funcionando na sede do
Sindicato dos Empregados Rurais, fechado por ordem não s�
sabe de quem, após diligências oportunas e rápidas d.o· Pre
feito Therézlo Netto, junto aos canais competentes, fOI nova
mente reaberto, depois do devido estágio de funcionária cre

denciada no Instituto de Identifiéação em Florianópolis.
A reabertura ocorreu quarta-feira última e tudo foi

normalizado, não obstante o esforço de alguns, setores.

,. Mais uma loja espeCializada na cidade
;. A CASA DAS NOIVAS é mais uma loja especializada

n;à.. cídade, que abriu.. suas portas na última segunda-feita,
na "Rua .Paula Pereira n.? 815.

Em visita no local, tivemos oportunidade de obser
var um bom gosto em sua decoração, bem como a. grand.e
variedade do estoque, estando apta a atender todas as nOI

vas da região, desde a mais simples peça de seu enxo�al
àté o mais finíssimo vestido de casamento, como arranjos
em, gel'lill, além de tudo .para Batizado, Primeira CO,munhão,
Casamento e festa de 15 anos.

Cumprimentamos sua idealizadora 'pela feliz iniciati
-va, augurandQ votos de. grande p'�.cesso ..

A bem da verdade e repu
diando a maldosa e irresponsá
vel nota publicada no jornal
Barriga Verde edição de 24 de
rubril de 1977; temos a esclare
cer à opinião publica, o seguin-

. te:
a - A FUNiPLOC .recebeu do

Ministério da ,E:ducação e

Cultura, conforme OP

4585.39, a importância de
c-s 12: 0000,000. (Doze mil
cruzeiros) a TíTULÕ DE

AUXíLIO;, . datado de 26
de julho de 1977;

b - Em 30 de julho de 197'6,
a referida importância
foi creditada na conta
corrente da Funploc pela
agência local do Banco
do Brasil SIA, conforme

. aviso de crédito n. o ...

6500.815;
c - Em 31 de julho de 1976,

sob a rubrica "Contribui-,
ções e ou auxílios do Go
verno. Federal, foi lança
do na Receita da Conta
bilidade da Funploc;

d � Reéebeu a Fundação cor

respondência do Depu
tado Líbardoni, solicítan-

.

,
do que a verba fosse desti
nada à "Bolsas de Estu
do" para diversas pes
soas;

e - Tratando-se de "Auxílio"
não há obrigatoriedade
em aplicação específica,
ficando sua destinação a

critério. da Direção;
f - No caso presente, consta

vam da relação. do depu
tado, nome de beneficiá
rios que nunca estuda
ram na Funploc, outros

que desistiram, outros

que já tinham sido lrene-.
ficiados com Bolsas, ou

tros com Crédito. Educa-

g - ���:;I;�;�·����� Aman�ã, ia do 'trofimijô
���S��f�C�V:�S :e;:i�i��� di.a"c'oU's:i:- _ ..e ao
da Direção, que não tinha '

.

pródu.zem e
porque fugir de suas atrí-

cíonal; m;\ç�ç�d:ª,.dt;t:1 e
o' Munic al, :de Cànolnhas,

CARVALHO ETTO e o Vice
FUCK, levam' a todo e a cada um

deles, 'mensagem. do 'seu recotíhéeímento e
solídaríedade. ,;;: .:/

Canoínhas, 3D: <Íe;ê'àhril à&:ê'·1977.

NOT

Prefei.tura adquire (amlo

neta Bandeirante·- 10yota
.�fim de equipar a sua frota

com metores a diesel, visando
a-necessidade de economia
de combustível, a Prefeitura
Municipal acaba de adquirir,
diretamente em São Paulo,
uma camioneta Bandeirante,
Teyota, com motor Mercedes
Benz, o mais econômico .do
mundo.

O veículo chegou.na quarta
feira última, conduzido pelo
sr. Vice-Prefeito, Fábio. Nabor.,
Fuck, que foi especialmente
a São Paulo buscá"10.

Com vagar e critério" a nova
administração THRREZIO e

FABIO, se esforça e se em

penha para normalizar a nossa
admtnistração municipal.

Cano.inha's;,sc.
30/abril/1977

3,00

buíções; de cargos, "/ ,J;:;;:; .: «,

h - Feitos estes esclarecimen -
-,Deíxemós ;'de'Ja,dc{ a� ����-�

tos, estranhamos que um tíunculas, pesso�i� que �;'nàga
órgão de imprensa sirva- conduzemçé nQl?,ep.Í,lgt�g.4�'riJ,f:)s
S8' do anonimáto para' de- num esf()rçü;.�OpTlJ:m];Wj:;� ��n
negrír pessoas, pois não gírrnosós' tibfetIWs�e"ir{et;asi'ês
traz em nenhuma de suas . tabelecidas- tais" como.s conclu
páginas O nome do res- .são da sede .. física,' r-e�onh\e�i
ponsável, tanto pelo artí-, mento da Faculaad�;;.e melho
go como pelo jornal, aliás. ria do nível .cultural :'de ... nossa
não é a primeira vez que terra e"ii�s�à 'gen:t�::t";\�;:;,�:::� '<tii\isto ocorre;

'" Canoinhas- (SO), 27 de
i - Estranhamos ainda os abril .de: 1977� ,.:: ;'

métodos usados pela atual •

Diretoria, que não mede DIREXORIA ANTERIOR!
suas declarações e atos, DA FUNPLOC:
lançando dúvidas e fal- LUIZ FERNaNDO' FREITAS
sas acusações aos.antigos EDGAR A� MAYER
Diretores, visando uníca-

JAI;R CQRTEmente sua' promoção pes
soal; quando o certo e ló
gico, seria a consulta à
Direção anterior, para di
rimir possíveis dúvidas;
normais numa mudança

J .v, �--:,,",_:.', :.�:':" :��';':,�·.-"'..,:;;i,
As assinaturas acima, estão

devidamente autenticadas com

o recontiedírrrenjo de suas fir
mas pelo 2. ° Tabelionato -

Paula S. Carvalho.

Canoinbas,,31/IlU.lQ..
76

,

ç R'i U III : COITRIBUICÕE$ E DO ftU1IUOS, no ., ç.,VIRllq,�!llIWl
"

'I·DEBITE: C A I X A
' '

•. " (

. ' H 1st Ó r fé o
..

?; '['Iri.Jportância
"Recebido do MÉC/ IGMconfOJ,'ms, ordem d� pagaU;e�t6 "1:,' .

�:8:�n::g�:dB:;::�oS:a;�: ..650815 de. ;26/07/;6 ..

� ;6T:�i"T": :::���:;:
BANCO DO BRASIL S.A. Oanoínhas (Se) 30:07.1'B

33025·0ROENS DE PAGAMENTO
·56·Cumpridas por conta de A"gência's.

-� . � \ - ,. '.,' - ;:'�" ...

31.005-25 DEPOSITOS SEM LIMITE 608
3.076·7 Fundação das Escolas do Planalto,�prte C�tar:ipens�,,�

LMlIÇAMBl\ITOS - Fizemos hoje os seguintes,' a CRÉDITO ;de, sua eÍlnla, ildilia:
;;=========H i s t ó r i c o JmpQrt�àeias�

.

IMPORTE. da OP 458539, tomada por �EC/lGF.. J, '.
OPS n." 086. junto a '!lI similar Brasília lDF)'. .

Ag. Central em' 26.(:7.76 Cr$ ;'2.()()lf.OO

BANCO DO BRASIL S.B.• Canoinhas (Se)
Assinatura ilegível

o Ministério da Educação. e, cultura promove .a
campanha. Esporte 'para Todos. Partíelpe. você tam
bém, amanhã, da passeata ciclística. Canoínhas
irá .. às ruas. Venha' também, pedale conoseo "B ga.nhe
m�itos prêmios. Colaboração da PIlefeitura Muniqival

>_ ,', ••

" .'.r ';.
.

-Esporte é saúde, faça !esporte, particiPe da paiséa-
ta ciclística' de, domingp.· Ponto dé:·)partida:·'<uo Ope
rário. Ganhe muitos prêmios. PI'9W'oCão:" DED, ;!J>pe-

I feitura Municipal e Comissão Muniçipal de_ �sPQ�t.�s.
:I '_'

", ••
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CORREIO DO NORTE .'

P'refeitura Municipal de
Ao

LEI N. ti 1.366 DE, 19/04/77t>$OR�TO N .,0 14/77
;t\PROVA, LOTEAME.Mi'Q

:O�n�tQ'The�éz� de Cru'valho,Netío,. Prefa to lVIuni·
cipaI, ôe Can9inhas, E_st�d,o de Santa, " a'tarina,
no "� d� suas atriblÜçõe-s legais e de confo: idade
cQ1ll·,a.Lei 11.° �;tf:de 04/061f,l8,

D a.c .�. E; TA.:
Ar�, .':L o

__ Fica aprovado o Loteamento procedi o
pelo&f. OUILH.ERMl1l .PRUST, de um terreno rural que or,
em,diallte passe.a-ses mcorporado' no, quadro urbano, CQm
,a át'eaJle 21-.004.9_6 1112;, sendQ 12 .110i9� mz distribuído em 17
Iotes. e 8. 894,,0;0 �2 destinado a abertura de ruas, 'em decor
rência tom o despacho do sr , Értg�nheiro da Prefeitura, -exa
r'adtr no .requerimento.protocolado sob n. o 46(') de 06j04/77 e

'n�'J�e&pen�iV41S:plan't§&.
.

.

Art. ,2:. o .:,_,A área. destínade a'abertura de ruas deverá
. �:®ada a Prefeitura Mup;ieipal, mediante escrítura pública,

; �'.

Art. 3.01 - C?' p;oprietitrio ficará is�nto do imposto ter

ritort�urb�o'por troo anos de confcrmídade com a legisla
ção Vlg'ente.

,Aí't. 4 '; I} -'-'- ESte Decretto entrará em vigor na data de
sua publieação, revogadas as disposições em contrário.

•
.

Gmbinet:e 'da -Prefei'to Municipal de Canoínhas @<�ll
18/04/77, .

.
. ,

'.BEN�DITO' THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
prefeito J»Iunicipal

.

Este'Decreto foi registrado e .publícado no Depasta-
mente Administrativp, na data supra.

.

FA.BIO NAROR FUCK
Diretor .de Administra,ção ;- Vice-Pr�feito

LEI N. 9 1.36.5 DE 1!JI04,i77
, -_

\

AutORiZA ,.MEDIANTE· CONCORR:tNCIA PUBLICA .ALIEr
NAR EQUIPAMENTOS' RODOVJARIOS, sUCATAS. E DÁ

OUTRo\S PROVID�+'l".çU.S,
·Bmte-dito Theréz.io de Carvalho Nietto, Prefeíto M;uni ..
cipal de... Can-oinhas, Est,ado de Santa Catal"ina,
faJ; s.aôer que� a (;âJ,llaI'a de Vereadores deereteu e ea
sandallo. a 'scguint�

I

L E I:

", Art. 1. o _ Fica o Ch�f� elo Poder Executivo, mediante
collcorrêncta pública, autort.zaqº a alienar' os Equipamer:lto.(),
Sucátas e'Ferro Velho ,abai,,"o diseriminados, pelos valores mí- c-

.

nímos avaliados pela Comissij,o designada pela Portaria n ,

o

57, de 15:-03-77.

a) Um caminhão marca Ford,' mod , basculante, ano 1.966,
motor. 1'1.5> LA8IFlY.[, chassis 19994, 8 cilindros, 1&7 HP, cor

" vetde eoüna por Cv$ 9. OúO,OQ (nove mil cruzeiros);
.

b). Uma' camionete:-l?ic-k�up. For� Wil1ys, ano 1968, cor a:ml
atlstral, motor B8,.304009, 6 cilindros, 90 H;?, por Cr$ ...

3:950.,0'0 (três mil e ,nov:ec�ntos e cinquenta cruzeírosj ;
e} lJfuá camioneta Píck-up Willys, ano L 973, cor Turqueaa,

ehassís G6Ql:3 motor .L43,:I3MY, () cilindros, 99 HP, por Cr$
1.3.50'0,0'0 (treze mil e qlJ,inl).entQs cruzeiros); ,

d) Um Trator deEsteiras, .roarca Malves, mod. 850 A/E (sem
m.o·tQ;r} ano de fabricação. 1. �73., ststerna hidráulico,.e/fa
rÓis e lâmina Angledo.zer, óhassis 526; ppl.' Cr$ 45.000,00.
�uarenta e cincÇ> mil cruzeiros);

�) -Um trato.r marca Jnter:nacional, JJlod. TD-9�Esteiras, ano.
de fabricação 1.966, com .motor funcionan4o regularmen
te.,p:or Cr$.48,ljOO,OO (q1J-ªrentá e o..ito. rn�le quinhentos cr
�lrQs);

fY Sucatas: '""- Uma �atrola fo-dams rn,od. 610 'pesando. 1 .000
.Kgs, Uma .pél-troJa AIUschél-lmers co:m p so ele
3.100' Kgs, Q;J119aS a raz.ã.o cIe .Cr$ 1,qO quilo.;
Ferr,? Velhp,: 5. 0'00: �gs apro�m amente,
avallado em Ct$.0,10 o, qu!lo. .

........ �Art ..( ; (') - Esta Lei entrarit em vigor na d
bllqa,Çiao, :revogadas as dIspOSições �m çp,ntrário.

Canoinhas., 19 de Abril de .1.977.
BENEDITO THERÉ.Z:IO DE CARV·

Preieüo lY!,unicipa
.

C�nóinhàS, 19 ele Abril q.e 1,97 .

Esta Lei foi registrada e PW. icada no Departan:l€nto
Aldmi.tli-Strativo, :t;la <;tat_a �upr�..

·

.
.

FÁBIO NA, R �UCK
Dir�;tor, de Atlroinis �ç,ªo - Vice�;P.j:�feito

- .faça . sua calça�a
"'.;

,

LEI N. o 1.36.9 DE 26/..04/77

CONCEDE: ANISTIA FISCAl!
Benedito Therézio de. ç.r..
valho' Netto, Prefeito Mu·

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Muni- nicipal de Canoinhas; E8*

cípal de Canoínhas, Estado de Santa Catadna,. tado de Santa.Catarina.
faz saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu faz saber que a Câmara de

Vereadores decretou e 'eu
sanciono a seguinte sanciono a seguinte'

L E I:
L E I:.

Art. 1. o _ Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado
a contrair empréstimo com o Banco Brasíleíro de Desconto Art. 1. o - Fica o Chefe

S.A., destinado à aquisição de 2 (dois) caminhões marca do. Poder Executivo autorizado

Chevrolet, c/rnotor Detroit, 4 cilindros 143 BP, Turbinado) a conceder uma anistia fiscal

ambío de 5 velocidades sincronizada, até o valor de Cr$ .. ,
de impostos, taxas e ontribuí-

65.000,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil cruzeiros') .
cão de melhoria, para o paga
mento sem multa, juros e cor-

.
Art. 2. o _ O rínancíamento a que se' refere o artigo. 1.0 reção monetária, de todos os

de a Lei, compreenderá o principal, saldo de Cr$ 280.000,00 tributos inscritos em dívida ati-
(DU entos e oitenta mil cruzeiros), mais o onus e encargos va até 31 de dezembro de 1976.
de fi andamento, representando o total de Cr$ 394.43.0,00
(Trez tos e noventa e quatro mil, quatrocento.s e trinta cru- Art. 2.o._ O prazo para o

zeiros quarenta centavos) que será pago em 18 (dezoito) pagamento aludido será de

prestaçõ '" mensais e iguais a Cr$ 21.912,80 (vinte e um mil, ..quarenta e cinco (45) dias, a

novecent e doze cruzeiros e oitenta centavos) . lo' contar da data da publicação
Art. ;

o
_ Fica o Chefe 0.0 Poder Executivo autorizado. / da presente lei.

a suplement r, quando se fizerem necessário e para face àpl Art. 3. o _ A presente L'ei
despesas dest Lei, as seguintes dotações

orçamentáriras:
L entrará em vigo.r na data de

4.13.0 � E.Q PAMENTOS,E INSTALAÇÕES - 3318/2 e sua pblícação, revogadas as·

3318/332 - VÉ ULOS AUTOMOTORES.
"

disposições em contrário.

Art. 4. o - sta Lei entrará em vigor na data/de sua Canoínhas, 26 de Abril de

PUlo�icação.,. reVOgado
as

diSPOsições.
em

contr;Z'r.io.
1. 977 .

.Canoínhas, 19 Abril de 1.977. Benedito Th. de Carvalho Nett�
BENEDITO THE' 'ZIO DE CARVALHO ETTO Prefeito Mnicipal

. Pref 'to Municipal.
';

Esta Lei foi regístrada e

, Esta Lei .foi regístrad e publíeáda o Departamento . publicada no Departamento
Administrativo.; .na data sup:, . Administr-ativo, na 'data $Upl'á.

'FA'BIÓNA OR FUC: Fábio Nabor Ftiek
Diretor de Admini�tra ão .'

.

tcé-Preteíto .��. Diretor de Admíhi$tr;�ç� ..
.. , ,.

Vice-Ji"rete:ito;"
,

aiu�a
.

a ci�a�e crêscer li· pa

AUTO:RIZA o PODER EXECUTIVO A CONTRAIR: EMPRÉS

TIMO
�

COM O BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

etto, Prefeito MUni
Santa Catarina,'
res decretou e eu

Benedito 'I'herézío e Carvalho

cipal de Ganoi as, Estado

,
faz saber que Câmara de Verear

; sanciono a s gulnte
L E I:

Art. 1. o Fica o Chefe do Poder Execu ivo autoriza-
do a cancelar odos os débitos inscritos como .dív a ativa, de
':raxa de Tel ísão e Impostos sobre Veículos.

Art 2.0 _ Esta Lei entrará em vigor na data

blícação, evogadas as disposições em contrário.

ancinhas, 25 de Abril de 1.977.

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito. Municipal

Esta L(Ú fo.i registrada e publicada no Departament
Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUGI{
Direto.r de Administração - Vice-Prefeito

LEI N.o 1.368 ·DE 26/04/77

AUTORIZA PERMUTA DE

IMóVEL

Benedito Therézio de Caro
valho Nett�, Prefeito Mu·

nicipal de Canóinhas, Es

tado de Santa Catalina,
faz saber que a Câmara de
Vereadores decretou e, etlt
sanciono a seguinte

LE I:
Art. 1. o - Fica o Chefe do

Poder $xecutivo autorizado. a

permutar co.m Reinaldo Sla
.badac,k e outros, represen,tados

por seu pai, Joã,o Slabadack, a
área de dois mil e no.venta e

do.is metros quadrados (2.092'
m2') atingida pelas ruas Theo-'
doro Humenhuk e outra sem.

deno.minação, com a área de
dois mil trezentos e quinze me

tros e vinte e cinco centímetros

quadrados, constituída·. pelo.s
lotes n. Os 50, 51 e q2 de pro
prie,dade da Prefeitura e sita à
rua Pro.jetada do loteamento
do Sr. Albano Voigt, nas pro
ximidades da área Industrial
n. ° 1, confo.rme avaliaçãô dos
aIudido.s lotes e área, por Co
missão previamente desi,gnada .

e ,'''''Ag

30..04-1977

noinhas

/ ,

Ponha os pás no

pedal, diaLo h
de maio,

amanhã, passeata ci

clística.' Participa e

ganhe muitos prêmios,
Promoção DEO,

Prefeitura Municipal e
.

Comissão Municipal
de Esportes. ....

.

i·
Art. 2. o - A presente Lei
ará em vigor na data de

sua ubliéação, revogadas as

dispo' ções em contrário.

Ca o.inhas, 26 de Abril de.
1. 977.

Esta Lei oi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Diretor de Adm istraç,ãQ
Vice-Prefe '0.
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TBIS BARRAS - "em Dova dimeDsão"
Inicio da•. obra. de calçamento da cidade

A Adminlstraçlo Odiloo Puda e Wi1iy Sudoski, deu ínícío ••ta
.em80.8, as obras de calçamento da Avenida Santa Catarin•. O

melhoramento beneficiará de inicio uma quadra da referida A..e
nide, cujo calçamento seré feito com lajotas; Por -se tratar de Ave
nida, 8 obra será complementada com o passeio central, o que
certamente dará maior embelezamento à cidade.
- Foi cítsdo por esta coluna, na semana passada, o trabalho do .

Grupo Escoteiro Dragões da Independência, sediado em Três
Barn.. Muitos me perguntaram, quem chefia o Grupo. e 8e o

me.mo .eltá filiado à Uníão dos Escoteiros do Brasil. etc. Para
malhor respender às perguntas, damos abaixo os dados relativos:
O Grupo Escoteiro Dragões da Independência, é filiado 80 5.°
Di.'rito Eecotelro - Região de Santa Catarina .e é portanto filiado
à Unib dOI Escoteiros do Brasil. O atual Chefe de Grupo é o

sr,' Victor João Braz, residente em Três BarrEIS. Psrtíclpem do
referido Grupo Escoteiros de Três Barras e Canoínhes, e suas

atividades tem recebido aplausos de todos quantos conhecem o

beneficio deste trabalho.

- A. Ilntiga êJltrada Canoinhas-Três Barras, hoje Estrada Muni-
cipal RM-27, localizada no Bairro São Cristóvão, está sendo

totalmente revestida, após ter seu nível levantado para' ps rmítír
um melhor escoamento das águas. O revestimento está sendo

Igualmente feito nos acessos daquela via até 8 nova Estrada, vi
sando ,beneficiar os moradores daquela localidade, n08 dias de chuva.

- Através do Ofícío n.? 01317 o Excelentísslmo Senhor Secretário
. da Saúde. Dr. Hélio Anjos Ortíz, comunicou à Prefeitura Mu

bicipsl de Trêi Barras. a contratação de funcionários 'para 8 Uni
dade Sa�itár.l. do município. devendo a referida unidade iniciar
SUBI ativldadea talvez ainda no mês de maio pt, A unidade ssni-'
tida funcionará DO antigo Hespttal, situado na área do Campo
de Instruçãe Mlncallliermes. junto aos Escritórios dl"'ACARESC.
Funrur.} • Sindicato.

.

- A RIGIlSA .,; C.luIo••• Papel • Embalal.n. LtGa., denrA inl-
elar dentro 810 bre .." a eon.truçlo d. .ua De..a .FAbrlc. d.

...ball,en•. Nlo h' ainda uma:deflnlçlo que.to a, loc"Uac'o da
1Il.1." .,baa.o-•• por .u, que .er' .m S.nta C.tlll.a, O Ma
·.icJpio ti. Tr'. Buril, QUI iA •••lIa ••1. D.partam.ntp.' daquela
flrJDa,ti.t. t, o. D.p.rtam••to.: "'''rica • 'lore.'al, r,I..lnjlc. a

cODltruç'o d. FAbrica d. Im).lIg.o. para Td. B.rra.. A.aar
d•••• AI d.mareh•••
- Tr" Sarra. aJUard. ., i.felo da ext•••lo da rN. d. ',ua da

. CASAN, .... .ran.. int.re.... pol. trata-.. d. .100 n.e...I
•••• p.ra ••u. .o..ador...

BSPORTlI: Tr" 8arr.. -

predla acõrdar p.ra o .sporte.: l'uteb81,
B0110, Voleibol, .te. D••t. Inleiltt... , lur,lrlo os

b.o .. fI ,-OlS eh pe 1'- '.' ';" ftiltur.�

SETEMBRO: S IHi dll f-', • i�: ,r:-, mcrlilçõ��: Três .Buras de",:
v�, te" ti n -til .... p' Ópn1'. V m· S [\QI' pr· p' rar.

----- , ....�____,........._._--_._--_.----.---,-'-
....�... - .... _..._,..".�.

·P�'EfEIIUQ.4 MUNICIP.4C DE CANOINN.AS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de San
ta Catarin�, torna público pru:a conhecimento dos in

teressados, que de acordo com o Dec. L.ei n. 200 de ..

23/02/67, encontra-se aberta a pl'esente TOMADA D'E
PREÇOS; para o seguinte:

'1. - Publicaçao e todo o exped1ente oficial da Pre
fe-itura,· com o' preço de c tímetro 'por coluna.
Das propostas,.

.

.' .'

As propostas deverão �er ap sentadas em quatro via$ até o dia
dezesseis de maio próximo a uinze horas, no Gabjrtete do Sr.
Vi,ce Pr·efeito MUnicipal,

.

ccint ndo,: L
preço do centímetro por colun e condições pagamento.

.

Doeumentação:
1. Personalidade juridica;
2. Idoneidade financeira;

.
3.. Capacidade Técnica;
4. Negativas, Federal, Estadual e
5. Certificado de regularidade, PS;
6. Os documei1tos acima pod ão s r substituídos pelo Re

gistro de Fornecedor do parta nto Federal de Compras
e "Departamento Centr . 'de Com ras de Santa Catarina;

7. A documentação deve ser aprese tada em envelope sepa·
rado da proposta e evidamente fe hada.

Dis�sições gera!s·.
.

. \ A • •

'As flrmas que TIl
" atenderem as eXl,genClas legais relatIVas

.

a documentaç- 'ou especificações deste edital, serão auto
matiCamente esclassificadas ..
Melhores in �rmações os interessados poderão obter nesta
,Municipal' ade, diariamente, no horário do expediente.
.
A Prefeit �a Municipal de Canoinhas, poderá regeitar as
propost s ou anular a presente Tomada de Preços, sem'

que caiba aos proponentes, direito a qualquer indenização
ou reclamação judicial.

Canoinhas, 26 de abril de 1977.
BENEDITO THERÉZIO HEi CARVALHO' NETTO

. Prefeito Municipal _ "' "",,, J

Notas

'Esparsas
Domingo último, o grupo

Brahms e Ind. Brasileira do

Mate, ofereceu um gostoso mi
ehuín, no sitie de SUA proprie
dade na localidade .. .de Salseira.
reunindo um grupo de amigo,
e empregadoll. Foram .ervidos
el1tio dois carneiroa flssados
inteirol na manivela; com um

bom wiaki e a gostOl1 cerveja
brabma.

li: x x

A apresentacão do
.

Coral de
Florianópolis fel sucesso total
e o mesmo. segundo informes,
levou a melhor impressão do
nosso povo e também pela boa
acolhida que aqui tiveram li!

pelas homenagens recebídas.
x x x

O empresário Altavir Z8nio\0,
Presidente da Federação das In.
dústríss no Estado do Paraná.
esteve na vizinha cidade de
U. da Vitória, onde foi home

nageado pelas autoridades IOCQis.

x x x

Dia 8 próximo, domingo, 8

tradicíonal festa de nossa Pa
droeiro, Santa Cruz, com bo s

programação.
x x x

O sr. Odilon Pazda, Prefeito
do vizinho município de Três
Barras, iniciou com os aplausos
de todos, 8 pavimentação, a la

jota, da Av. Santa Catarina.
naquela cidade,

x x li:

Amanhã, na cidade de Caça
dor, sede. de nOlsa Diocese; a

pOISe do novo Bíspo, D. Joio
Oneres Marcblarl. O. Prefeitos
da no... relilo. convidados •

d.....r.o p.rtlciplr do .rasd.
ev••t•.

x z s

...t....1 em n.... cida" e

e.Dh.ei.o .n.esh.lro. 'r. Tlr
ei.lo 8tha.far, oea.llo •• que
f.� uma:.I.lta d. cort••ta. ao
Prefeito Th.rizio N.tto • Vlc.
"blo N. Fack •

:s: % »

Agricultor... blianol, .ra. R.
.ato Car_ino de Labi e :rr.n
cisco MaU,loli. fjzeram @st61io
em no... cidlde, Da :tMBRAPA.
.'X-AGIPLAN, peF. melhore.
connecimento. no cultivO' de

.

batata �onlumo. Eles procedem
d. cidade b.ian8 de Jaquequars.

x X .r

Terça-feira. dia 3 de maio,
é feriado municipal, dia deSãnta
Cruz., a nOlla P.droeira, com a

paralizaçio total das atividades
do cómércio e indústria.

x x x

.
Esteve quarta-feira em nOI!l88

cidade o' Prefeito Municipal do

municipio dI!! Santa Cecilia, sr.

Gilbert� Grochowsld, visitando
tBmbém o Prd. Trerézio Netto.

X X X

Domingo, di!l 15 de maio,
Bodas de Ouro do casal Ume!
chi Shimoguiri.

x x x

Meis um!> case espêcilll'z':l:1s
na cidade, tratsndo-se da CASA
DAS NOIVAS, '!lIberta 2.a feir8,
à Rua Paula Pereira. 0.0 815.

Vende-se
Vende-se ·um MOTOR

MERCEDEZ BENZ - 331

DIeSEL, comp!eto com

Bomba 1 jeto � Dinamo,
CompreslI r,.. ator•

Preç de Ocasião-
Inte dos procurar, ou

ua Paula Pereira.
e Zt-08J5 - na

firma Aziz José Sf'lerne &
Cia. Ltda. 1.

EDJT;.\L
Acham-se em Cartório, à Rua VIda! Ramos, edifício do Forum ..

para serem protestados OI! seguíntes títutos :
_

DP n." 1107/77 . vencto. 04.03.77 - valor Cr' 15,61,8,50 (quinze mil.
seiscentos e dezoito cruzeiros e cinquenta centavos), etnitída por Adenl,·
Souza 1{0l:Ja Cf JOÃO PACHECO.

.

, .

Dr Q.' 1.108·8 - vencto. 30.03.77 - valor Cr$ 500,00 .

zeíros), emíttda por Luiz- Augusto Fontana cl PAULO D

Por não ter si o possível encontrar o .'
Idoa responsáveis p.lo.

presente 08 íntimo para o prazo de trê
.' ias úteis, a contar da data

da publicação deste Jorna Corr' orte», virem pagar os men�lo....
dos títulos ou dar as razõe,

' ão o fazem, e, ao mesmo tempe•••
caso de não ser atendida esta intimaç' lr"notHieo doa competeDt••
protestos.' ,

Canoínhas, 28 de abril de 1977
PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protest..

Prefeitura Muoiclpal de Canoinbas
EDITAL DE TOMADA UE PRÉiÇOS

Benedito Th. de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de S-anta Catarina, toma pú
blico para conhecimento dos interessados, que de acor

do com o-Dec , Lei n. 200, de 23/02' 67; encontra-se
aberta a presente TOMADA DE PR . OS, para a mão
de obra destinada a construção de tma balsa, obede
cendo os seguintes quesitos:

1..) Construção de uma ba1C',,\, «rcr=r :�':') de obras, de
até 20 toneladas, no rio )0"'''';;1\

! •

i -'rle [';�hmidt
com ,o município de Pau'a-.:

.:;

"';
Das propostas:

As rrO'":::s L�

até o dia ("
.,

"

J:linete do E �. -:.:.. ...: ���. ��tJ _

1. Especir'c. "2.0 técr ica;
2 o Preço a vista ou a prazo,
3. Prazo de entrega
Documentação
1. Personalidade jurídica;'
2. Idoneidade financeira;
3. Capacidade técnica;
4. Negativas, federal, estadual e m
5. Certificado de regularidade no' PS;-
6. Os documentos acima poderão er substituídos pelo Regis

tro de Fornecedor do Departa ento Federal de Compras e

Departamnto Central de Co pras de Santa Catarina;
7. Adocumentação deverá ser presentada em envelope sepa

rado da proposta devidame te fechada.

Disposições gerais:
.

As firmas que não ate derem as exigências legais re

lativas a documentação ou as specificações deste edital, serão
'

automaticamente desclassíüc das. .

.

Melhores informaçõe os interessados poderão obter
nesta Municipalidade, no ho ária do expediente.

A Prefeitura Munici al de Canoinhas poderá regeitar
as propostas ou anular a pr sente TOMADA DE PREÇOS, sem
que caiba aos proponentes ireito a qualquer indenização ou

reclamação j ridicial.
Canoinhas, 25 de a il de 1977.

.

BENEDITO THERÊ 10 DE CARVALHO' NE,'!'TO
,Ptef ito Municipal

.'0 vias
�',

.

'J"G2-

EDITAL, D TOMADA DE, PRE!ÇOS
A Prefeitura unicipal de Canoinhas, Estado' de
Santa Catarin , toma público, para conhecimento
dos interessad s, que de acordo com o ])ec. Lei n. o

200, de 23/02 67, encontra-se aberta a presente TO
MADA DE P EiÇOS, para o seguinte:

01. Aquisiçào de 4 rquivos Paulista-ofício-alt. 133, 6-Larg,
47

16. Suportes ofício /arquivo
40. Folha de etiqu tas
200. Pastas Cabide
200. Porta etiquet

Das proposta :

As propostas everão ser apresentadas em quatro vias
até o dia dez ssete de Maio próximo, às qui�1ze_ horas, no
Gabinete elo r. Vice-Prefeito Municipal, ccnte�1do, pre
ço e condiçõ s de pagamento.
Documenta ão:

1. Personalidad Jurídica;
2. Identidade F' anceira;
3. Capacidade écnica;
4. Neg�tivas, F deral, Estad,ual e Municipal;
5, Certificado e regularidade dó INPS;
6. Os documen os acima poderão ser substituídos pelo Regis

tro de forne edor do Departamento Federaloe Compras
e Departam nto Central de Compras de Santa Catarina;

7. A document ção deverá ser apresentada em envelope se

paNl.do da p oposta e devidamente fechada.

Dispos'iç�es terais: .

As firmas qlhe não atenderem as exigências le·gais relati
vas a docun?entação ou especificações deste edital, serão
automaticamente. desclassificadas.
Melhores informações os interessados poderão obter nesta
Municipalidade, diariamente, no horário do expediente.
A Prefeitura Municipal de Canoinhas poderá regeitar as

propostas ou anular a presente Tomada de Preços, sem

que caiba aos proponentes, direito 'a qualquer indenização
ou reclamação Judicial ...

Canoinhas, 26 de Abril de 1977.
BENEDITO THE�ÉZIO DE: CÂRVALHO NETTO

, Prefeito Municipal
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N8U�i'âs . de' Major. Vieira
', 'Escrevell; F:Q1J1vCISCO K'JiISIJIv

�,,4 i:'�1 $�J �
. .,.' ,

trk�-l . .:.:r. 0;.'. •
' -

,
1 .' \ •

'

_
•

,rJ;!;i,i ,,,C,�m,panhlt.,da .Fratermdade e seu slogam
;;,,:J1;'<jFJJ; $JB,�;i#í i�;;c�ineee:,�� sua casa" da:.Campanha da Fra-

tel!Pil��4�,'�,4�8te :enQ, foi"um dos, mais bem elaborados pela C.N.B.f;3.,
pois dele se tira muito proveito para os nossos dill8. A n09S8 C0-"

munídsde cristã continua hoje, no lugar em que vivemos ames

míl'''ifIldBsllo., <dé'.;Crilito: .testemunhar o' evsngelho para o mundo.

A",�r:tança de hoje vê quase tudo o que s coutece no mundo, pois
a televisão ou rádio tuz�m tudo para dentro dtõ sua 'cesa. Por
isso é necessário que -os pais ensinem a criança 8 distinguir o, que
é certo' e o que é errado, o que é amor � o que é egoísmo.
Assim, é na falY!i1ia que surgirão vocações generosas para todas
88 áreas d�"flociedade: econômica, politica, moral, 'educacional, re
Iigtosa. .Voeações que vão Iiderar a sociedade na solução dos gran
des problemas e na promoção de uma vida mais feliz para 8

sociedade.

Campanha da Fraternidade (resultado financeiro)
E com satisfação que o Conselho Administrativl) da Pa

r6quia do Divino Espírito Santo leva ao conhecimento do povo
de Major Vieira o resultado financeiro da Campanha da Feder
nidade deste ano, que transcrevo 8 seguir: Matriz Cr$ ) ,878,00,
São Roque Cr$ 395,00, Santo Antonio Cr$ 84,Oü, Serra Preta Cr$
205,00, Paiol Velho o.s 207,00, Colonía Ruthes Cr$ 175,00, Rio
Novo o-s 508,00, Rio Vermelho Cr$ 76,00, Rio Claro Cr$ 315,00
e Toldo de Cima Cr$ 103,00, faltando ainda a comunidade 1 de
Pulador que ao escrever este artigo não tinha conhecímento" do
mesmo. Em nome do conselho administrativo agradecemos 8 todos
08 que colaboraram PUQ este tão importante resultado,'

Vigário da Paróquia seguiu a São Paulo
Acompanhado de vários padres de Cancínhas, Três Barres

E Rio Negro, seguiu 8 Agudos-Sê', segunda-fetra última, o Vigário
da Paróquia de Major Vieira "Frei Abel Schneider". O mesmo

participará de uma reunião da Província dos Padres Frsnctscenoe.

A coluna desejs ao estimado Frei Absl muito proveito
nesta reunião e também dsseja boa viagem li! feljz regresso.

Novo Bispo
.

�'- .....
O Dom João .Oneres Marchíori será empossado Bispo

diocesano de Caçador no dia de amanhã. D.!! .00SS19 cidade seguirá
a ,Ç.!!ç,.dor .uma caravana, de ,p�!ljSOIHI afim de lissistir 8S cerimônias

d,(���se�:do novo Bispo ,da Diocese de Caçador." '" '

..

"iln,iversários .

l'i:�'L �� :�:
Dia l.°.de maio completa maís um aniversário o' gárot8.o

GJ0y; ..n�, -fiího do casal Arlete e' João Dzle dzec, residente oi cidade.
" �, < Ois 2 aníverser ia o jovem Seztnando Mechado, rl'.'sidl'nte

em R,irF-Claro. '

Dia 3 aDi versaria a sra. ZéliB, dileta esposa do sr. Sil vérió'
Franco de Oiiveira, desta -cidade. '

'

Dia 4 completa mais um aniversário a sra. Etelvina Borg,?s,
'

mih do ex-Prefeito Victor BJrges:
Também aniversaria dia 4 II sra. Mdania Me.licheski, ts.

POS! do 81". Paula Mslicheski, re�idente nesta cidade.

Dia 5 aniversaria 8 SUl. Ana Z{!}ia Rllthes, dileta espOE8
,do Vice-Prefeita sr. J;)ão Batiste Ruthes. Por certo a aoivena·
rjonte, será, muito curnprim�ntl:ldL\ por !luas colsgas e amigo&, pois
trata-se de p'"ssoa muito benquista em n0980 meio.

A todos os anivers9rilint�s apresentamos os sinceros

pllr8bén� de calUDa.

, t"

Notas diversas
Atrllvé� de concorrência púbiica fi Prefeitura MuniciplIl

vend€'rÃ diversu SIlCIÜU em desuSI) tais como motoniveladora,
csmhhão (caçamba) e trator.

"

O H. ClftuilO Gadotti I:!cllba de adquirir um bt>lL'sino
l\utom6vd O?ALA pera seu uso p(!!!lsoaL

Eitá funcionando multo bem o 2.0 grau de Ensino em

nos!'. ddsde. Eqtá de parabéns o povo de Major Vieira e também
a FUNPLOC.

'

Dia ,16 p.p. realizou�8e g,rende baile no Clube local Fm

benefício dos elUDaS do 2.° grau, o qu.,,} d�u um lucro sstü,fatórlO.

,·Uma por semana

11: rnelh1r t-lcender um� luz dt) qus lamentar 8S trevu.

Shalom, até Ia próxima H�msn8,

-----------�--

VENDE':'SE
uma chácara no Quadro Urbano da cidade. Melhores in'
forIIlsções na

..

Rua Bernardo Olsen (próximo ao Asilo) com
o sr. Antonio ,Marques 'ou nesta Redação.

'

,

DR. ZENO AMARAL FILHO
Cil'ur�'ão DenUsto

CONSULTÓRIO: � FODe 22·0960 �

Rua 12 de Setembro - esquina com travessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz, ao lado da AS80ciação Comercial)

unificação do Salári'o
em

I

Santa Catari na

1.0)
2.°)
3.°)

Mostrando·se favorável à uni-
ficação do salârfo-mínímo em 14.0),
todo o País, Otair Becker infor- Obs. :
mou.que apoiou, DO ano passado,
projeto do Senador opostcíenis-

,
te Marcos Freire, determinando
que os reajustes salariais passem
.. ocorrer trimestralmente. Isso
a seu ver, seria bom tanto pa
ra os trabalhadores como para ,

e economia nacional, <que fica
ria 'li�re' de impactos sempre
nocivos, .deeorrentes dia praxe
d'e fi'x'!irpm.se 'DOVOS niveis a

todo 1'.° "de ma:io:&,.;, ;'�:'

Ao fins I, após incorporar" 80
"seu discurso"matér'Ía publicada
no o' ESTAbb U�"SÃÓ 'P'AU-

{o
,. '�, ": •• J':�' �

Pedida

I a Senedor Otaír Becker (A-\
R'EN(\jSC) voltou: a c�pelar �o
�Miriistro do�Trllbalho: Arnaldo'
'Pri'efci, pai�' .que enqu9dre:'(H�
'da est'e ano, "0 Estado"de Sâ,nt&:
Catarina numa só fI'glãb, pará
'efeitos de fixação do salário-q'lÍ'
nino, Disse estar coavenetdó 'do
lacer to da medída, seai quaisquer
reflexos negativos, tornando-se,
'assim, maís uma decisão em

.

favor dos menos favorecidos.

Segundo o Senador, a reivin

dicação por 'ele formulada em

1975 para que aquele Ministério
unificasse o salàrlo-míníno em

Santa Cata rins foi parcialmente
atendida - seis municípios pas
saram da Segunda Sub-Regtâo
para a' Primeira - e que, atual
mente, os fatos ali ocorrido I,
corno a redução do número de

municípios da Segunda Região,
clamam para que se complete
o longo e continuo prOCeS80 de
,unificação salarial no Estado,

Á P 010

JUíZO DE'DlRiEITO ,DA' 'CO�
MARCA DE' CANOINHAS

'

- SANTA CATARINA -

\

EDITAL DE eITAç�O COM 9
PRAZO DE, 20 DIAS

O Doutor JOSÉ GERALDO

B�TIS'TA, JUÍz de Dh'eito
da Comarca de Canoiphas,
Estado de'Santa Catalina, '

na forma da Lei, et.�.
I

FAZ, SABER - ai todos

quantos este edital v1em ou

dele conhecimento tivlfrem, que
pelo presente citai MARIA

FLORIANI, INES �LORIANI,
LAERCIO FLORilAlNI, CAR
MEM FLORJANI,[ residentes
em Rio 'do Cedro-Se., MARLE-

I'
NE ODORISSE �I! seu marido
HlLARIO ODOa,ISSE" JAIR

FLORIAINI, IRIS FLORIANI,
residentes em Biumenau, MO
NICA ADAMI ei�eu marido EU
GENIO ADAl\:fI, residentes em

Unrão da vit�Í'ia, Pr., ·AUTA
LUIZA ORlU�{ casada com MI
GUEL CRUZ, residentes em

Curitiba, pr'l); ficando -os refe-·
ridos citanCVps herdeiros, para
no 'prazo dn' cinco (05) dias,
que correráfjem Cartório, após a

terminaçã,t�
do prazo do edital,'

falar sobr 'as primeiras decla-

rações, ac panhar os demais
termos do, inventário, autuado
sob o n. U jS .278, prdcedido porl

fare,Cim�n,o,
de DANLE'L

F,
IA

MON9IN ,

'

�m (fUe é i:rm�pta-
riante EWIRGES' FIAMON�

,

CINT, � 'fhtafsentença, sob as
,penas a Lei: Dado e 'passadq
nesta cidade de Canoinhas" Es�
tado de Sallta Cat[i,rina, aos

cinco dias do mês de abril de

mil, novecentos e setenta e se

te. Eu Zaiden E. Seleme, Es
crivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA I

Juiz de Direito

Mínimo

I

LO intitulada OS G�RMES DA
;PSICOSE INFLACIONISTA, ba
:!eada nos novos reajustes sala

iriais, Otaír Becker concluiu a

firmando qtlé,: se a unificação
em todo o Pais não vier este

!ano, ao menos o Ministério do

ITnbi.l'lho poderia fixar p�ra,_to-
1-
l----------�------------------------------------__-

I
ISociedade' 'BeneF;éente

da Santa Catarina um só .. 16...
rio-minimo, pois, segundo ele••• '

condições permitem o processe
sem maiores <:oilsequêncils.
cnum' pequeno favoreci'mento
daqueles que residem nos mu

'Ilictpiol aInda integrado8 na Se.

gllnda, Regiio:t, .

Operári�'
EDI.TAL

Geral Ordln6rla
Atendendo dispo. ões estatutárias, ficam convocado. OI.

J
Associados da SOCI�DA. BENEFICENTE OPERÁRI�, para
Assetnbléta Geral Ordínârt ,8 ter lug�r em sua sede 80el11, dia

LO de maio de 1977, às 15, hora�,;/em primeira conveceçãc, e

08 falta de número legal, às 15,30Jjhor8s em seguod,. co'ovocaçio
com qualquer número de 8',oci aos, para deliberarem lobra.

'st!guinte ordem do dia:

Apresentação do Belat Díretorta;
Prestação e aprovaçA�� ds 'contas do exercfcio Interior;

A�
Parecer do Cansei 'Fiscal;

,.

Eleição e posse d
,
nova Díretoría e Conselho Filell.

r
, -

Para fins de egistro e verificaçAo. .1 chapa. para nove

Diretoria e�, onselho Fiscal, deverão ser apre.entadél até
, às 18,00 h as do dia 27 de ebríl do corrente.

Canoinhas, 12 de abril de 1977

, Guilherme Prult

1

Pr..idt.t�

,

i,i)ltant�neo' e_,PFrfeito.
r. ,-' .l' �� ,.1 I,nstalação" inode�ní••ilÍ1••

.-1 .;._,. .r " .,' •
"

'Procure no, é'scritório'
'

de ; Derby �arlo.'

'Vlhmanó, ná PraCa Lauro MüU�r,"251
,CANOINHAS Santa Catarina'

;
,

EDITAL DE CITA'ÇÃO COM O pnAZOD�, 30QIAS

'o Doutor JOSÉ GERALDO BATISTÂ" Juiz d,e Direito
da Comarca de Canoinhi\$, Estado de $,anta Catarina:;
na forma da Lei etc.

'�' , .,

FAZ SABE'R a todos quantos este edital virem ou de,le
conhecimento tiverem, ou interessar possa, com o prlil,� d"
trinta (30) dias, que por parte de "VE'RÓNICAD_El OL,IV{m�IR:A
SEMASK" por intermédio de seu procurador Dr. Antonio
Weinfurter, foi requerida uma ação de USUCAPIAO de um3

gleba de terras com área de.2. 250,00 m2 (dois mi� duz�ntQ$, ..
cinquenta metros quadrados), situada em Três Barras, nesta
Comarca, dentro das segui tes confrontações: de um lado ,��
frente para a rua Vila No ,na extensão de 120. metrQ$J dQ
out�o lado coJ;ll terras da Pr ,eitura M.unicipal ,de Três Ba.rr'u;,
na extens'âo de 16 metros d outro lado oom,a Prefeitúl'a na
extensão de 120 metros e fina: mente do oUtllo lado com terrllil
da Prefeitura por 22 metros, ,a qual map."Íém ppsse'man�,
pacífica e ininterrupta. A ref Ida �ção;,>ácima citada fel ,pro.;.
ferí�o_o se_gui�1t� despacho: '''Pa a.a,' re�íz�çao,�' daau,'�:iência tie
JustIflcaçao lnnmar de posse d 19n�o dla 23 de Junho (ie
1977, às 10 horas. Citem-se pi) :rn(ndado OS con,ftnantes 'do
imóvel a aquele em cujo nome ,transcr.ito o imóvel e njo
sendo este encontrado através � tal. Citem-se ainda. por Edi
tal com o prazo de trinta (3Q)jii s os ausentes incertos e'de$
conhecidos que tenhap:l interJSse, publicando o edital um� vez
no diário da justiça e d�as§ezes ho: jornal local. fic�n,�o Cl, t�·
dos para no prazo de qun#'e (15') (dlas contados da ,mtlínaçao
da sentença que decI�r

," justificada a posse, apresentando
. defesa querendo. Caso �ão contestem serão tidos como verda
deiras as assertivas d/ finicial. Cientifiquem-se através Carta
Precatória as Fazen.- s Públicas da União e do E'stado e por
"A:R'" a do Municí o . .Afixem-se os editais'no lugar de cos
tume. Intime-se M.P. Intimem-se. Em 07.03.1977, (as)
José Geraldo Ba ta _ Juiz de DireitQ. Ficam os mesmos ci
trudos para cont tarem;o pedido no prazo de quinze (lQ') dias"
que correrá e 'cartório, a partir-1da decisão que declarar jus-

;. tificada a po ._ e, advertindo-se d� que não sendo contestada
a ação prés ir�se-ão . válidos os argumentos da' inicial. É,
pa.ra que- c i gue ao conl1ecimento de todos mandou o MM
Juiz expedi 'o presente edital que será publicado e afixado no
lugar de ç 'tume. Dado e passado nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, aos onze dias do mês de março de i

mil, novecentos e setenta e sete, EU Zaiden Emiliano Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA _ Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



São con dados os 'senho

res acionista desta Sociedade, .

para se reu irem em Assem- '

bléia Geral rdinária e Extra

ordinária, cumulativamente,
na forma d art . 131, § único,
Ida Lei 640 76, no dia 30 de

labril próxi o vindouro, às , ..

110:00 horas\na
sede social, si

ta no Bairr Agua Verde", em

[Canoirihas, Santa Catarina,
para delibe arem sobre a se-

'guinte

�
, '

,

I •

, ORD MDODIA

II, o.) Aprova ão do relatóri,o da

Diretoria, Balanço Geral,
,

Demon tração da Conta
! Lucros Perdas e Parecer

'do Con elho Fiscal, rela
tivos a exercício encer

rado e 31 de dezembro
de 197 ;

2.°) Altera o do objetivo so

cial; ,

3, 0) Adapt ção dos Estatutos
Saciai à: nova Lei das So
ciedad s anônimas, com

as co seqüentes altera-

I ções e sua Consolidação.

canoinAas, 18 de abril de

, 1111977.
I

,

,

MODESTO ZANIOLO
iii;;;,iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiiiiiiiõiiEiiiõiiiiiiiii�iiiDiii""""iiiiiiiii__iiiiõ_iiõiimiiiiiiiõiiiiiimiiiíiiiil! Diretor - Presidente '

CORREIO' DO nORTE

Fótoc6pia's?
, ,

o Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte
, <' �� .

J

instalado no Forum, acaba de receber a �ais
moderna "FOTOCOPIADOUA" Automática que'
tira fotocópias dupla' face e simples de qualquer

• documento em diversos tarnanhoa;
Em apenas 5 segundos.

,No DepQrtamento de Veículos Usados,
de ligueI Procopiak Co ércio de
Veículos Ltda., você contrará
para pronta entre

Ano
1973
1969
1976
1975
1974
1971
1974
1974
1975
1973
1960
1972

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motou do Brasil S. I�

Rua Major,Vieira, 289
Canoinhas _o_ Santa Catarina

Ind,ústria :', de

I. �adeiras
IZanRol S.A�

!
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia eral Ordinária

IIU NGER" resolve

-

,

,--"l!alDl!li!B!I!!iI67IJ��!l'a:faIiI!BJ.l_DmiBm�'�i!M4�.ífS!4tt4tt�:am:mt$#M1A 'M"
, !" '

o seu problema:
I '

A disposição dos senhores industriais e' consumidores.] sua loja cada vez mais

especializada: Linha mpleta dos motores W E G a pfeços diretos da fábrica,

peças e acessórios para deiras, locomóveis e maquinários industriais, Cabos

de aço, parafusos e prego, e todas as bitolas. Conexões para, água e

pressão, f�chaduras, -NOS.

, ,
'

a Desembargador Costa Carvalho, 41 e 44 -, F nes : 23-1770 e 23-2014
I

DDD 0425 � Caixa Postal, 1106 UNIÃO D VITORIA - Paranâ
i

1125 anos vem prestando
------��I----�\-----------

\

Representante ernCanoinhas: WaJdemar Knlippel
Rua Major Vieira, 360. - Fone, 22-0336 .- 'Cahoinhas - Santa Catarina

'-•. !W..W&4AU; S....Wiu:w :m_� "

LTD ..

30.04-1977

.

.......�
.

....
-

.

CGC 83.166 o 033/0001-33

Redação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 -'- Fone 22-0379

Canoínhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ríbeíro.da Silva

COLABORADORIES:

Papanduva: . Esmeraldino M. Almeida

Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
,

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

.-+ 29 anos a serviço da Comunidade�

IMPRESSOS EM GERAL
.

(em uma ou mail cÔ"e.)
•

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTOA.

casacos

lã
blusas e

de

I i taCa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE .

3�04-197t

'Pneus: testes
.

rigorosos na GMB
A legllrança, o eonfeeto e a eooaemia de 0111 veículo depen

d�&II, .

em grude .p,!Ir�e, dOI pneus. Daí a levera vigillllcia que ai in
dluirIa. autom.obllutIC8. exercem sobre a qualidade do produto, tel.
tsnd?o exeustívemente Rotei de adotá-lo OBa linh.. dj! produção. E,d,,,,POII, acompanhando leu dellewpeoho, . para verificai le eom o 010

fJrf)I�lIgQdo, não houve quebra dOI padrõee fuodamentai.' previamenteseleeulllad08. .

.

Na General Motora do Beaail, elplcífic.meote, a leleçlo de
.m tipo de pneu � precedida de ri,orala dvaliL!!ção, flqalveIeote a 80
"oral d.e "toeturas", realizada. no GafDpo de Provai· d, Grul Alta.
Ião III�I� de Uma dezena de teltel, em qUI OI pDIUI Ião lobmetidol
a. e.QOdlç031 de 010 normal e levero, seb ooutrol. inltmmlntal e têo
aieo, para BVAlieçiGl de euu caracterÍ.ticu. e de.aempenbo. Somente lIe
eJluva!!l&1 em cada um deue. teltel é que OI pneUI lerão encaminha
àos .'" linhas de montagflm, pars equipar o. modelo. Opala, Qhevette
e Piekups, .

PRo.�EDIMENTOS
,

o.. tutel de pneus Da GMS são precedidol de oma revi.ão
.� flr'-p�i9 ve�cul�, para evitar que eveDtoai. deficiê iJcil. de 10lpenrio, .lUU)I, dlreçao, etc. pOliam oferecer reeoltadol distorcidoe da
Buli.fio. Era seguide, o carro é equipado com OI IOltrumeotol ne
.lIl1hi08 RO' teotel: cronômetro. provido. da diluiu fotoelêteícas
�'.E',.�!I!Ietro de temperatura ambiente e quinta roda. ",

0.8 pneus, por' I,ua vez, recebem preullo recomendada pela.
�l)fí�8I, são. fotografado. (para comp!lr&ção vilual Com fotol que .erão
tIrada! op6! o. te.te.) e amaciados Dum pereurso de 150 quilômetro.à nloeid.�••édia de 100 klllib.

'

O. te.tes eão crientsdos viaando 8 tr�, obi etivoI principai.:
leglill"aDge, oonfarto fi economia. .

O ítem.�eguraQçll inclui lati pronu traçlQ. frenagem e der •
rlilpagew, utaplhdllde latafal, aderêaeja 80 piso resposta à direçãoe.tabilidade dire�ioDal�e curva reveria,' •

A prova de tração é hita em .adalto Jilo, .eco e molhado
e visa a &7a!iar o quente o pneu "agarra" !lQ pilO, .Dlediante om�
8l'f�Q.ead8 "queate", SãQ euctadoa o tempo de aceleração e o quantopah.1l0B o pseu !'Iot@, a" aderir à pi,ta, eltebelr.cElodo.le a rélaçãoentn eO.atido e imputls.

, A avaliaçio da capacidade de frenagem dec�lrre de provs. dec1etQltrlção em velocidade de 50 e hlO km/b, em piltal seca e mo.Ibsda. AI dilt�!Jcifa de fren8gll'm Ião regi.tradal pela quinta roda e
�mparlu!a. com OI índice. mínimo. exigidol por lei.

__2
•

. �fl. te.til de derrap,gem, 8 uma velociddde de 50 k/h, o
,1I.l. lelGllI1I totalmente o CUIIO de freio •.. provoca0do o bloqueio dai
r.... � N.lt •• condiçõuj a par.dI do veículo dependerá· unicamented. darnpoglliD. EJta prova é realiuda em pitta. leca e molhada
&,fClv8o:looa6l apollnal tl. pneus quI' teohllW bom c�mportamento'em amba.:

•

" A .imolação de 'um veículo fazendo oltrapIIIIgen. 00 de••
VI811�"8�C! IBbitBmeD�! de obltáculol, à velocidade de 100 km/h, reveJam
O! I!IlIdulU �. �st8blhd8de lateral dOI p4e�.. Exige- te olcilaçõe. roí.
11ImIU e aUleOCla de "tab�lld8l", ':.%1. -<:I!!.

.

A 'plOva de ".la}oo" on �jgue-zague iodica .,;. aderência do"'l!elU e tambéM .u� eltabilidade loteral. NQ tráfdgO eotre cooel,,für,sndQ'lIe a fiI�1 lateral do veÍcule e, portanto, a perda de aderêacia,ob�erv8'le elpe�la'w!lph, o dobramento dei pneUI, já que, num mo.,delI! ,Ie� �âm8ra, o dobsllmelllto exceuivo pode provOCar II perda de
ar. dlmlDUlndo a seglJrança no momento crítico do e,lcorregemeoto lateral.

0.5. teates dI! resptlsta à direção visam a verificar le DI pneuI
.

Cl.!à"�llD 89 C01ilUndo d41 forma muito rápida. rápida, média, lenta
.0. m.ltil Ieda: aFlfO"ndel-u 011 Íodicea situados e_ntre rápida é média.
tI.' Ih 9' 1111111 leg.ro.. Verific.,u também fi esforço exigido para'e,t.r,.r. .

Â .. tabililllad. direcienal é neli.da pela capacidade' de o

veí.!,l� ... ta" .. cura., retilÍou, evitando que o motorista necenite
�"rrl�lr C.,iI.�.. tllll1 .. te � direçlo para. neutralizar impulsol provocadollper .m'.�II,lSruJGtI •• da pista ou pur raJada, de vtoto. E,ta avaliaçlloé feita ai velocidades de 70 a 14" km/h.

A pro"a d. curva rtlVefa. visa a verificar se OI pneu! oi�;
��lIII Ui'WIIII§' e. maoobr81 de nltrapalSag•• , permitindo eo motorida retomllr luS posição na pista lIem ris"oll.

CO_�FORTo. E ECo.NOMIA
.

O. t.�,i•• qUI "illa� ao· conforto iocluem .a 8valiaç;0 doa
pa••• qUlilte a aBpereZI, .tend�ncia DO achatamento e nível de ruído.
�. preV& de aspIU:ij;!I .é feita em pi;t8' variadal, pnioientad81 e rú,·
rl.a" para ",,,ificar li 08 pneol transmitem choquea à carroceria,

.

A· t�nd'lIci!l ao achatamento é uma deficiência apresentada
per alra08 tIpO' de paena quando estacionadas apés longa rodagem.1888 i, durante ., período de duaquecimento, a borracha tende a acha:
tar·ae, mlllltcodo-sc assilJll. por .. Igum tempo, ne inicio de uma nova

roda,em.,� o que 08 técnicolI cham!lm de "flat IIpotting" ou "pneu'1l11lldrado . - fator de de!laprovação do modelo,
Oi níveis de ruído dOI pneU8 podem compr.lmeter leriameofe

o c�Dfolto. pela preocupação e irritação que cauaa .ao motorista, es
pecialmente BII ele ignora a origem. Há pneus que apresentam um
CO.nltilat•• ilvo, semelbaute ao provl!csdo pelo vecrt.o nal janela" assim
COmO exceelo de ruído Dali curvlll e 0,81 freoarbena. Outro. tem dese.
nhol que fnorecem a reteoçlo da pedrisco.. Todae eata, deficiência I
lia rigorÓlÍamente observadll8, através de difer,entes teate. de rodagem.
:,.; fi.nalment., .

pQra serem ap!ovad08, é eneocial que os pneur;(8·vor�ç8m a eCOnCll'llR de combuttlvel, comparadol com modelol já
utilizado. pela GMB.

. Subm0tido� a todos e8sel testes e apro,ndos, OI pneus paliam
entio pela 8UII malll longa prova: um· ano de rodegem, 1I0b variada.
coadiçõu de mo ti em difere.tes piBtas, para conatataçllo de lua
ilurabiJid.de.

'

S6 então e18s seria cOllllidlrados aptal para equipar 08 mo�
delos da General Motorl do Brasil,

Registro Civil . �/ EO I TA I S
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial Liller � de LUCi�Oigt; ela do I

Nogath e de Barasquevia Mar�
do Re'gistro Civil do· 1. o Distri- lar, nascida eq{ Canoinhas aos ko Nogath; ela do lar, nascida
to de Canoinhas, Santa Catari- 30 de setembfo de 1.952, filha em Santa Emidia n/Município
lna faz saber que pretendem de Pedro ,NgVak e de Conceição aos 29 de agosto de 1. 955, fí-
casar-se: Aparecídajvendt Novak , lha de Argemiro Schiessl e de

"VALDIR FERREIRA DOS
.

"B�Z HACH" com "HEL-
Calinda Fabrício Schiessl.

SANTOS" com "MARIA HELE:� GA AL,ZIRA SEIDEL", brasí- "NELSON RODRIGUES
NA DA SILVEIRA", bra 'leiros, leiros/solteiros, domiciliados e DE SOUZA" com "ROSALINA
solteiros, domiciliados e r

.

- residentes neste distrito;· ele SOARE,S", brasileiros, soltei
dentes neste distrito; ele lavra- apejário, nascido em Rio Claro ros, domiciliados e residentes
dor; nascido em Salseiro rr/dis- Major Vieira aos 26 de no- neste distrito; ele operário,trito aos 16 de março de 1.955, li·

ro de 1.953, filho de Li- nascido em Santa Catarina aos
filho de' João Ferreira dos San- o ch e . de Maria Luíza 20 de novembro de 1. 953, filllõ
tos e de Mathilde Dona dos ach; a do lar, nascida em de Afonso iRodrigues de Souza
Santos; ela, do lar, natural de, i Caçador- . aos 9 de outubro e de Olga Andrade de Souza;
Canoínhas, nascida aos 02 dy�1 de 1.940, 'lha de Bernardo ela do lar, nascida em Canoí
Janeiro de 1.959, filha de PIpi Seidel e de E ilia Seidel. nhas aos 26 de maio de 1.960,
nio Gerônimo da Silveira e de "WALDIR E OL<IVEIRA" filha de Conceição Leal Soares.
Dolores Helena Werdan da $il-

fi com "LAUDELI CORRÊ:A "LEVINO PEREIRA VIE::I-
;:.' D.E. LOURENA", brasileiros, RA" com "LAUDI COSTA",

"JOSÉ VENIR· LEiTE" solteiros, domícilíado brasileiros, solteiros, domici-
com "CLARICE MUN!:f>ES" dentes neste dístríto. le pe- liados e residentes nesta cída

brasileir�s, solteiros, �OIlicilia- dreiro, nascido ém Curit anos- de; ele motorista, nascido em
dos e residentes em RlOj,'dos Po- SC. aos 28 de março de . 53, Tamanduá, Munic. Major
ços rr/distrito; ele IJvrador, filho de Jovino de Oliveira e e Vieira aos 5 de janeiro de
nascido em IHio dos �bços n/ Onorina Borba; ela do lar, nas- 1.958, filho de Francisco Costa
distrito aos 19 de warço de cida em Campo dos Bueno n/ de Maria Francisca dos An-
1.956, filho de O.taciJfto Leite e Município aos 10 de setembro jos osta; eia do lar, 'nascída
de Joaquina Hilda L�ite; ela do de 1. 960, filha de Hermenegil- em L eado Liso, distrito de

.

lar, nascida e.
m

RfiO.
0tlos Poços do Corrêa' de Lourena e de Major VI ira aos 30 de maio de

n/distrito aos 12 :' dezembro Pulcinda Nunes Corrêa. 1. 955, fil�lieEvaldo Pereira
de 1.956, filha de 'edro Olívio "MARCIANO NOGATH" Vieira e de cilia Gonçalves
Munhões e de M 'ia Tarcila com "MARIA SCHIE:SSL", bra- do Rosário. '

.

Ribas Munhôes , l . sileiros, solteiros, domiciliados Canoinhas, 27· de abril de
"IRIO MA�GOTI" com e residentes neste distrito,' ele 1.977.

"MARGARIDA J\1jUNHOZ", bra- lavrador, nascido em Rio dos

sileíros, dO�iC��fdOS e residerr- Pardos rr/Munícípío aos 05 de
tes neste dIstntp;, ele lavrador, junho de 1. 953, filho de Paulo

viúvo, nascido �ín Tubarão-SC,
aos 31 de agos� de 1.933, fi
lho de João M : goti e de Hele
na Margoti; e ,a do lar, soUei
ra, nascida e 1 Canoinhas aos

6 de março d
" 1.952, filha de

Hercilio Muri oz e de Otiliâ
Correia. I!'

#'
"ARISTI/PES SCHIESSL"

.com "BERTlIA WILHERMINA
WIT

...TLICH/'�
;b:rasileiros, soltei

ros, domici ,tados e residentes
em Rio dos .' Poços n/distrito;,
ele, operári ;', nascido em Arroio
Fundo

n�/uniciPio
aos 22 de

novembro de 1.954, filho de
Antonio S !hiéssl e de Alzira:
,Joana Sc /essl; ela do lar, nas
cida em

.

o dos Pocos n/dis
trito aos

;,

de agosto� de 1.956,
filha de urenço Wittlich e de
Julia He • na Wittlich.

1 .

veira.

I

"VIC aR HUGO DOS SAN-
TOS LI ,A" com "ZENILDA
MASSA I,EIRO", brasileiros,
solteiro! domiCiliados e resi-'
dentes 'm Curitiba-Pr,. e nesta
cidade; i ele chaveiro, . nascido
em Cu .,itiba-Pr. aos 13 de fe
vereiro de 1.956, filho de Victor
dos Sa :'tos Lima e de Ester
Ponta

"

Ui Santos Lima; ela do
lar, n 'cida em Serra do Lu
cinda /Município aos 19 de
feverd o de 1.954,' filha de
Dercil�,' Massaneiro e de Bra
sília � Deus Bueno Massanei-
1'0 •. � I·· ,

".:i RGE GROSSKOPF"
com VERA LUCIA FUCK"
brasi1e.ros, solteiros, domicilia�
dos e residentes neste distrito;
ele lavrador, nascido em Cano i
nhas aos 31 de março de Ü153,
filho de Jovino Grosskopf e de
Rosalina Kovalski Grosskopf;
leIa do lar, nascida em, Bonetes
n/Município aos 20 de novem-.,
bro de 1.957, filha de Pedro.
Fuck e de Josefina da Rocha
Fuck.

"PAULO ELOI LILLER"
com "SbNIA MARIA NOVAK",
brasileiros, solteiros, domicilia
dos e residentes neste distrito;
ele lavrador, nascido no Muni
cípio de Canoinhas aos· 02 de
abril de 1.950, filho de Rodolfo

N'EREIDA C. CôRTE
Oficial do Registro Ci7il

Aprese ram os documen-
tos exigido pelo Código Civil
art. 180. alguém tiver co

nhecimentô �e e�stir algum
Se alguém soubei' de algum impedimen legal, acuse-o pa

impedimento, oponha-o na for-
ra fins de reito.

ma da lei.

JOSÉ' PEbRO MARTINS
DE OLIV:EI,RA e MARI,/\. FLO
RENTINA BAZE, ele natural
de Rio dos Pardos, deste Dis
trito, nascido em 12 de julho
de 1958, agricultor, solteiro,
domiciliado em Ilha, deste Dis
trito, filho. de Jorge Martins de
Oliveira e Maria Cordeiro; ela
natural de Titnbozinho, deste

. Distrito, nascida em 14. de mar
ço de 1959, do lar, solteira, do
miciliada em Ilha, deste· Dis
trito, filha de Mancilia Baze.

tarimi.
Faz saber que pretenerzy casar:

,(

"LAURO LUCAgHINSKI"
e ESTEFANIA NIN#1t'LISKI",

. i�
ele, natural deste ,tado, nas-
cido aos 26 de n vembro de

1.954, em sede d
V
ta Cidade,

domiciliado e re dente nesta
Cidade, filho de !Paulo Luca

chinski e de su.· mulher Lidia

Galeski domi lÍiados e resi-
, w

dentes nesta c tlade; ela natu-

ral deste Esta o, nascida aI. o

de dezembro 1e 1.960, em Bu-
1

.

,'icípio, domicilia-
. neste município,

filha de Fra cisco 'Ningéliski e

de sua 'er Rosália Ningé
lisld.

JACIRA EMILlA PAUL COR- Sebastião Grein Costa,·Eg-
·.RÊA, Oficial do �gistro. qvil crivão de Paz e Oficiàl do .. ,Re-
do Distrito· de Pinheiros, Co�· .

.

;marca de Canoinba$. Estado de gistro Civil do muniCípio de

'Santa Catarina, faiJ saber que Major Vieira, Comarca de Ca-

pretendem casar:
'

..

noinhas, E'stado de· Santa Ca-

LAUDELINO MIRANDA e

OLGA PEREIRA, ele natural
de Barra Mansa, deste Distri
to, nascidõ em 13 de outubro
de 1937, agricultor, solteiro,
dpmiciliado em Barra Mansa,
deste Distrito, filho de Sebas
tiana Miranda; ela natural de
Barra Mansa, deste Distrito,
nascida em 5 de maio de 1941,
do lar, solteira, domiciliada em

Barra Mansa, filha de Joana
Pereira.

Pinheiros,
1977.

22 de abril de
. Major

de 1977.
ieira, 26 de abril

Foto 8tudio Caooinbas
I

Serviço de reportagem de casamentos e ani:versário!,
Fotoslde crianças, Posters, piinéiS decorati,vos para

seu lar e escritório - SerfriCO para amadores.

Rua Barão dI RI8 Brole., 754 4pr�ljmO a tlua Trnisaan

SILVETE DARCi PAUl.}
Escrevente Juramentada

GREIN COSTA

tegistro Civil
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Superintendência Nacional do Abastecimento

ços,

- Delegacia em Santa Catarina
tas no art. 1.0 e seu § L o. de5�
ta' portaria.

§ 3. o _ A emissão de nota
de venda dos serviços, presta
dos em balcão pelos bares, lan
chonetes e similares só será

obrigatória, quando solicitada

pelo consumidor.

Art. 2. o - O descumpri
mento do disposto nesta Porta
ria sujeitará -os infratores às

sanções previstas na Lei' Dele

gada n. o 4, de 26 de setembro
de 1962, e as demais comina

ções legais cabíveis.

.

Art. 3. o - A presente
Portaria' entrará em vigor na

data de sua pubícação no Dlá- I
rio Oficial ...:'.a 'União, revcgsdas
a <Portaria SUpC? 60, de 17 de
dezembro de 1976 e lemaís dis

posições em contrário.

RlJ!RElllI NOÉ W!LKE

Superintendente
Publicada no D.O.U . de

07.03.77.

Para conhecimento. trat,l.S- ; v�lot ou de solieita,çio do cen
crevemos a Portaria Super 07

.

sumídor, not� de venda do ser

de 16 de fevereiro de 1977. viço prestado, na qual conste
O SUPE'RINTENDENTE impresso o nome 'do estabeleci

DA S,uPERINTEDÊNCIA NA- mento, sua razão social, CGC,
CIOiNAL DO 'ABASTECIMEN- número da nota e endereço
TO - SUNAB, no uso de suas (rua, cidade e (E'stado) .

atribuições legais.
Considerando a necessida

de de facilitar a apuração da

responsabilidade pelos abusos

que se vêm verificando na co

brança das prestações de servi-

§ 1. o _ O tipo de serviço
prestado, a sua quantidade e o

seu preço serão obrigatoria
mente discriminados na nota

de venda, de acordo com a re

lação de serviços e seus preços
em vigor aprovada pelas Dele

R E S O L V E : gacias da SUNAB, ou abrangi-
Art. 1. o _ Obrigar os res- da por tabelamento desta -Su

taurantes, churrascarias, ba-: perintendência, as quais, com

res, lanchonetes e estabeleci- ,a data, serão preenchidos de

mentos similares, bem como as forma bem legível.
'

lavanderias, tinturarias, hotéis, § 2. o - A nota de venda a

pensões e similares, barbearias que se refere este artigo índe

e cabelereiros, a emitirem em pendente da emissão de nota de

2 (duas') vias, de igual numera- . caixa ou de qualquer outro do

ção, permanecendo obrígato- cumento de natureza fiscal, se
riamente a 2. a via no estabele- rá, entretanto, dispensável, se

cimento à disposição da fisca- houver emissão de nota fiscal

lízação, independentemente do com as características previs-
,

•

�as
Viatura para Q Delegacia

O Dobre Vereador, atual
presidente da 0âmara Mu
nicipal, �r. Sizenan�o Jua
gles Gonçalves aprésentou
à Colenda Câmara IMuniel
pal de n08SO municfpio o

seguinte expediente: Pa
paaduva, 12 de abril de
1977. Aos Senhorei Verea
dores da Câmara Municipal
de Papandúva. Prezados
Senhores. Venho por melo
desta, enviar a este con
ceituado plenário para que
esta Câmara demonstre que

� '�(Eilcreveo: está atenta as necessidades

I;ín��ldino -M. -Almei;L. do nosso Município. Peço
então que, após discutido

todos em conjunto e aprovado, seja enviado um ex

pediente ao D.D. Secretário da' s.egurança, pedindo
uma viatura ao destacamento Policial da nossa cidade,
pois assim com uma viatura a disposição da Delega
cia teremos melhor atendímento e mais segurança.
Sendo no momento o que se me oíereeía, .anteeípe
damente agradece pela vossa acolhida. Oordialmente.
a8S,. Sízenando J. Gonçalves - Presídente.

Supervisora uisita «Mobral»
Dia 18 do corrente esteve em Pepanduve •

senhora, Cacilda Ríske CapauelRa Supervisora de Á
rea do "Movimento Brasileiro de Alfabetizaçie dlo
bral». Sua. visite foi de serríço, oportuntdade em que,
procedeu uma revisão geral sobre o andamento dOI
trabalhos atribuidos a Supervisão Local do 'orgão.
oportunidade que determinou novo sistema. «os tra
balhos para o encerramento do atual Convênio que
'terá o seu término no dia 27 de maio do corrente .auo,
ocasião em que será nomeada nOVa diretoria. A se

nhora Cacilda ficou 8atid.,Ha cO.m o serviço desen
volvido em pról do indice decrescente tie ,analf�
betos em nosso município, «Você também é respon
sável, leve um analfabeto ao Mobral». D.a Rosi muita
tem 8e destacado nos trabalhos locais como Supervi
sora.

Euforia entre os Vereadores
Ao contrário dos prefeitos que chegaram a

ficar assustados com a pos!<ível indicação para o, Co
légio Eleitoral os vereadores vibraram com a .sua.

inclusão, pois sentiram que o Colégio irá valorIzar
sobremaneira a função que exercem. Os vereadores
começam agora a colher informações pàra saber co
mo é que funcionará a esco!ha dos delegados e o

Semlnario será a grande oportunidade para a orien
tavão as Câmaras Municipais do interior do Estado.
«Debaixo para cimlU. A indi.cação pura e simples, BO

novo colégio, não terá nenhuma cousequência, plll.0
novo Colégio Eleitoral trausJere a relponeabilldad.
da escolha dos Governadores (que era tlJUllu.i"a do
Pre.i.dente da República) para a. base. pollticae.;íA
regra, apesar do catecismo, de algunl, é para "aler
putS não deseja o Governo Federal ler mali reapoD
"á 'lei pelús erros de homens indicado. uma vez' que
cabe aos «politicos regionais 11 reGlpoJls8'biUdaCiie de
e�colha ele aeus lideres». É verdade que só concor-,
rel'ão nomes co.m trânsito nos orgão,B de segurança
do País, e e-sta será, 'além das condições exigIdas,
pela lei, a única triagem especial que será feita a

nível fedeI·al. (Gazeta do Povo),

Doação do Governador
Konder �eis

o Governador do Estlldo de Santa Catal'ina,
doou através da Secretaria de Educação, E.B. AUnoI'
Vieira Vorte de Papanduva, uma biblioteca piloto e

um Laboratorío de ciências. Doações estas que virão
enriquecer a cultura e experíêncíes dos alunos desta
comunidade. Papanduva, apesar de pequena cidade,
conta com 90% dos professores formados em Curso

Superior, o que multo valoriza o trabalho educativo.
Ressaltamos o sacrifício dos professoras que depoís
dos Qt,embrQs do magistério, efetivos, com anos de

-

8�H'viç'08 prestados a edueaeae, buscaram nas íaeul
·dades a complementação superior de sua tormação,
ValoriZ'lDdo ainda maia, a iniciativa do Governo em

doar e Laboratório e Biblioteca, a Comunidade reu

niu-st) no dia 2 de abril, sob a coordenação do Pro
fessor Walmir Lucío Senna, que expos as finalidades
do encontro. Após debatido o assunto, resolveu-se

com recurso e administração comunitária, construir
as instalações que abrirão o Laboratório de Ciênclas

,e 'a. Btblíoteca Piloto. Desta: forma, já está ínicíada
a construção, que conta com 110 metros quadrados
de obra, de alvenaria, com acabamento de 1.& qualí
dade. Na. referida reunião, constítutu-se uma comissão
de construção que ficou encarregada. de todos os

trabalhos. Nesso Governador não esquece Papanduva,

Material escolar de graça'
o Ministro Ney Braga. decidiu que, 11 partir'

do segundo semeatre deste aDO iniciará, através da

Fundação Naeional do Material Rscolar, a dístrtbuíeão
de «volume.i» eentendo cadernos. régua, Iapís de cor,

apontador e eompasso, para alunos carentes do prí
meteo grau ,matriculado nu escolas publicas de todo
o paí•. A medi1iá merecerá verba especlflca a �er
definida a08 próximos dias. Bola Brance. (C. de HiSued).

Passarela· da 'sociedade I", Dia. 27 p.p. festejou idade nova o sr. Ante-
nío ,Mala.koviski do coméreío local e MD. Suplente cl�

Jub; de Paz de Papanduva. Felicitações pontificaram
em a�to' estilo.'

-

Dia 29 festejou passagem de idade nova a

sra. Maria Jnês esposa do sr. Arno Reckziegel pra

prietário do !tajubA Hotel em Barra Velha, nosso

prezado assinante. Felicitações seguiram em alta ro-

tação a distinta. dama.
<

....

Hoje quem éomemora niver é o jovem Jonail

José, fllho do casal Alois (Teresa) Werka ele Carto

rário local. A jovem-guarda estará a postos no fes

tivo IIcontecimento.
Dia. 1.0 de maio niver do estudante, Luiz

Carlos filho do casal. Modesto (3ilvia) Hirth, nl pre
zado assinante. Alegria e restinha estão na pauta da

festiva data.
'Na mesma data aniversariando o Srgt. Ja

mil Carvalho MD. Del. Policia. Parentes amigos e ad

miradores estarão prestando na feliz data as mais

justas e merecidas l!O_menagens iaclusive da cóluna

ao prezado assinante.

. Também dia 4, níver do prestativo cidadão
.r. Orlando S. Vie�ra; MD. gereate 101& G�LESC. Cum-,
prilil�llto. cironlar!o. também jlt' colu1i1sta amigo tio
'oataU"làJite. '.

Na 'mesma data anivertirlaado a .rta,Ma.rilete,
'filba do oasal Miguel C.ln) Matiolkl. Fe.ltlnha a Ti.'a

com! a habltutl alegria'da juventude local-.

,
Dia fi ,eomplet&ndo ,mais um an�"er8ário .9

sr. Ludovico Kellvhek, nosso prezado asslQsnte resI

dente em São João do Mlrador. Muita alegria pontiU
cará a sua festiva data natalícia.

I Dia 7 estará aniversariando a !'Irta. Maria

Regina, IiJha do c8sal José (Belina) Correia, ele Ag.
Postal em disponibilidade e nosso prestativc procu
rador, A jovem·g'uarda promoverá a alegria.

UM POR SEMANA: FORÇA DE VONTADE. $e todo I!!

nós fizessemos aquilo que somos

capazes de fazer, ficaríamos deveras pasmados com

.. nós mesmos. (Thomas A. Edison)

Pal'ª eonl1lacimento;;", tra:ns� ;

erevemos â P'Ort_a.ria SUPER
n .

o 08, de 16 de fevereirQ de'
1.9'17.

O SUPERINTENDENTE
DA SUPERINTENDÊNCIA NA
CIONAL DO ABASTECIMEN

':TO _ SUNAB, no uso de suas

atribuições legais,
CONSIDERANDO a neces

sidade' de complementar 'O sis
tema de disciplina dei comer

cialização de cerveja e refrige
rantes, instituído pela Portaria
SU!P,E:R n ,

o 63, de 12 de dezem
;bro de 1.976, tendo em vista o

procedímento abusivo que vem

se verificando na cobrança do

transporte,
R�SOLVE:

rt . 1 .

o
- Fixar os se

g lLL" :�I'eÇOS máximos para
L?vn'� \.!�·'�8 de cervejas e refrí
gerantes, até aos varejistas, nos
munícípíosonde estejam locali
zadas as indústrias desses pro-

- SONAB
dutos.:

a) dúzia/garrar$, d�:l35,i'" ".
e 200 ml - Cr$ 1,50'

'

,

Ib) dúzia/garrafa de 760 mI
e 1000 ml - Cr$ 2,61

c) dúzia/lata - cr$ 1,65
Art. 2. o - Os transporta

dores referidos no art. 1. o fí
cam obrigados a discrimin,ar
no documento fiscal de sua

emissão, não só o produto
transportado como a sua quan
tidade, o seu tipo de embala

gem, os preços unitários e. to
tais dos serviços prestados, e o

número da nota fiscal de com

pra do destinatário.

Art. 3. o - A presente
Portaria entrará em vigor na

data de sua publ cação 11.0 piá
, rio Oficial da Un?::::o, re v:I-;;cdas
as disposições em contrárto,
JOSÉ MESQUlITA § ..:"\I.J,:,ÚS
Superintendente subatttuto

Publicada no D.O . U. de
17.02.77.

.08 DE MAIO
«Sem

Que lentldo:te,ql nossa vld!., le;não for vivida p8r� 'alguém?
08 de m:all)� 0: dia 'de 8lgú�m que fez sua vida _ ser vida

para alguém. Esse' íl'guém que me, concebeu no amor, compatt,i
lhou comigo lua vida fisica d,uraote meses, Ch')fOU de dor e ale.
gda no meu nascímentc, acompanhou m�u!l primeiros passos' peha
vidA e. chorando DO sofrtml!Dto inteiro da separação, 8nt'regc»u·me
à VIDA. com amor!

" ,

.

Não é preciso dj1l�r o seu nome. Ni() é preciso dizer o

nome de quem morre para que alguém possa viver. Não é pre
ciso citar quem, como ninguém, fiz de sua vida, vida para alguém.

Da de, maio: «Sem ti eu não seria!»

Quem, como tu, vive o mandamento do amor do Homem
de Nsz sré? Quem" como tu, fez de sua vi,ria o sempre novo por
que eterno «/.Imlli·vo� uns uo s outros!" Quem, como tu, pode di
zer-se extenção de Deus no mundo dos homens ... quem como tu

pode chamar-se dlscípulo daquele que síutsttaou toda flua dou
trina num único, grande, imenso e eterno mandamento: «O qu'e
eu vos mando é que VÓ3 ameis uns ao! outros!»

aa de maio: «Sem ti eu não serta»

Til és squ sla que amaste para que, eu pudesse Sêr.·

Tu éa aquela que sofres, os sofeímentos de cada filho teu.
Tu és aquela que não temes morrer pua que teu filho

pe... viver.

Como 8 árvore que produz fruto e vai morrendo um

pouco em cada fruto que dê, tu também morres um pouco ou

muito em cada f.lb.o teu.

Tua presença !'ntre os homem é um sinal, um sinal
a

da
presença de DaU8. E enquanto houver alguém como tu, com co�

rog�m bastánte para morrer para que um outro alguém possa
viver, Deu� continua caminhlado os caminh)!l do mundo.

E não me digam que o amor morreu: eu vi alguém _

muito gente ou um pouco Deu�, não sei - eu vi alguém ... , lágri.
mas, sofrimento e alegria, um' ser humano!

08 de maio: «Sem ti eu Dão seri!!!.

Não aeria como gente, não seria como alguém.
Não te lembro tanto porque me deste e vida· físiclI; isto .enfim.
é uma lei naturaL Lembro-te porque me:deste a vida, CO�.AMOR.
Assim, me abriste os horizontes para que eu pudesse ser gente
e, como tu, um pOUí!O Deu:!.

Tu !;e deixaste podar como o ramo que frutificQ na Ú�
vare. Sem medo, com a}.pgrie.

oa de maio: «Sem ti eu 010 i.ri.!»
1J: pcrqué tiV85(' a ,cor.gem de morrer, «u pude '.,1',
E p�rqu.'.m.,..te," vida, o ••or te fez \'1•• ,é. ti.
E po'tc;lu.',..bdllt:�.,�. :C.llíl�};lo. ,do "mundo, ,tu me .pobtátt. o "*'

, mlnhQ p.ra,·-DeulI.
'

-

E porque Ifoub�!te ''''r DO tt!�po. tu me revelaste OI horlzonta,
do eternO.
SEM TI EU NÃO SERIA:
TU ÉS MINHA MÃE.

ii eu
•

neo seria»

, Homenagem 80 Dia das Mi'íe.

de Zemlda Suchara

Material escolar -e de escritório

Impressora , Ouro

,

e com -a

Verde Lida.
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30-04-77
N.o 1417
Ano XXX

>:: Êxito total nos � tos jOgOS' fsfudantís' de Canóinhas'
Reunindo mais de 300 atletas que disputaram durante quatro d'iasali �uatro modalidades de quadra, Volibol, Handebol, Basquetebol e F. deSalao. Encerraram·se às 20 horas do d.omingo próximo passado 08 1.••.JOGOS ESTpDANTIS DE CANOIHHAS. A presença massíça do povo em.geral garantiu o sucesso da competição. Multo brilhantismo na participação.dos vários estabelecimentos de ensino do município, onde se pode notar

o progresso dos esportes na área colegial.
Faculdade de Administração participou com

grande galardia nos 1.Os JEC .
.

.

o �iretório d� Faculdade de Administração, DASC. que tem em suaPresidência o laboríoso Acadêmico LUIZ SCHEUER, participou pela primeira v�z em uma promoção desportiva no município. Vários convitesforam Ieítos em anos anteriores àquele diretório que nunca se fizera presente, no �nt�nt� este .Ilno o acadêmico Luiz Scheuer fez questão queaquela ag�emiaçao se Interessasse nos meios desportivos locais, acontecendo entao.e d.e�ut da J!UNPLOC nos meios esporUvos do município e o
que veio sem düvída abrilhantar os' JEC. Surpreendente foi também a disciplina dos acadêmicos que participaram das competiçees, sempre pontuaise disciplinados dentro da quadra, fatos que não ocorreram com muitosoutros colégios.

Classificação dos 1.0s :Jogos Estudantis
de Canolnhas'

Volihol Ma8c�lino Crupo II Classificação do Grupo II1.0 lugar - Diretório Acad. S. Cruz
2.0 ,.

.

- Colégio Vida} Ramos
3.0 ,. - CESC
Volibol FeminiDo Grupo li
1.0 lugar - CESC .

%.0 l) - S.C.J.
3.0 ,. - Colégio Comercial
Handebol Masculino Grupo II
1.0 lugar - Colégio Comercial
2.0 » CESC
3.0 l) Vidal Ramos

Volibol Masculino
1.0 lugar - CESC
2.0 » - Almirante Barroso
Volihel Feminino
1.0 lugar - Almirante Barroso
2.0 }} - IS. C. Jesus
3.0 ,. - CESC

Handehol Masculino Grupo I
1.0 lugar - CESC •

2.0' l) - Almirante Barroso
3.0 )} - Vidal RamosHandehol Feminino Grupo II

1.0 lugar - eESC
%.0 "" - S.C.J.
3.0 » - Secretariado

Handehol Feminino
.

1.0 lugar - S. C. Jesus
.. '

2.0 » - 'Almirante Barroso
, .B�8quetehol Grupo II, 3.0 .}} - CESC,

1.0 lugar - Diretôrio Acad. ,8. Oruz': Basqi'ietehol Masculino 'Grupo I2.0 l) - CESC l 1.0 lugar _ CESO .'

, ."3:0.» - Secretariado .. 2.0" :t - Manoel' da Silva Quadros
.Futeh91 de Salão Grlipo II Fútehol de Salio' t.

1.0 lugar - Diretório �cad. S. Cruz 1.0 lugar Grupo I' -,'Vida} Ramos2..0 ." - Colégio Comercial 2.0}}}} I - CES.c,3:0 "»' - Vidal Ramos 3.0}} -: I _ M. da S. Quadros
ComiSsão. Municipal de Esportes, qma labo.
rlosa entidade "que Iut� peló sofrido esporte.

de Canolnhas
,

- Incrível é o senso de vontade e sacrifício dos dirigentes -daCME, que apesar das poucas condições que possuem tem movimentado oesporte .em quilate de grandes (len,tros. E lamentável que uma entidadeverdadeire nel� mostra do esporte não possua uma Secretaria para atender os desportístaa locais, pois a falta de condições financeira é grandê,
.
e nestes termos são obrigados. os dirigentes a deixarem seus afazeresprofissionais para atender os interessados ..

- É de se louvar o Sr. Presidenie da CMl!: Professor Eloi Bona,
que procurando sempre contornar a situação oferece o seu pessoal do
nepartamento de Educação Física do �anta Cruz para atender a solicita
ção da comunidade, muitas vezes em prejuízo aO' próprio andamento do
esporte de seu estabelecimento. É sem dÚVida um dos melhores presidentes
que esta entidade já teve, fato constatado do dia a dia quando não limita
sacrifícios para atender aos desportistas.

/ÇMlE local joga contra Mafra e Caçador na..

sua fase preparativa dos JASC
Procurando melhor entrosar suas equipes, estará a CME jogandono próximo sábado dia 7 contra a Seleção .. de Caçador nas modalidades

de Volibol Masculino e Feminino, Handebol Masculino, Futebol de Salão e
�!lsquetebol Feminino. Poderemos saber já nestes' encontros, das possibilIdades de nossa delegação nos Jogos Abertos Regionais fase classificatória a serem realizados em julho próximo, já que Caçador é um dos maisfortes concorrentes que teremos que enfrentar.

Alterada a Tabela do Campeonato Munlclp&.1, I de Futebol de Salã.o
.

A pedido das agremiações participantes em .virtude das provas�nos estabelecimentos de ensino, devendo os jogos etltre as equipes Rigesae Botafogo, AREP e Merhy Seleme e no terceiro jogo da rodada de terçafeira BESI] e Atlântico no sábado. Teremos o inÍl:io da rtldada às 14 horas,
qua�do estarão acontecendo três jogos, sendo esta a ordem das partidas:1.0 Jogo B�SO x Botafogo; 2.0 jogo A.A.B.B. x Cinderela. e o último jogoAREP x Sao Bernardo. A rodada será antecipada quanto o seu horário
�m, virtude do jogo. da Seleção contra Caçador.

.'Domingo às 10 Doras .... com saída em frente

.

ao Operário ..... 1_0 'P,osseio Ciclistico ..... ven.()a
você também, participe conosco, ponDO os

.

pés nos pedais.

�:

"'<. ·'Í;':���t',."r:)" "10/1 '1' "A' l' ':'3':." .�··::;I':-:;:: ...
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cia: Cristina E'skudlarI<; dia 23
passado.

.
.

xXx
Aniversariou dia 25/4 a

menina-moça Marisa Berna
dete Eskudlark, que foi muito
cumprimentada por suas ami
guinhas em sua residência.

xXx
Com muito bom gosto e

muita alegria realizou-se o en

lace matrimonial de Márcia
Cristina E'skudlark e Fernan
do Sardá dia 23/4 passado.

"'o�" :." lEÍsteve 'em vi�ita < â nossa;
cidáde semana passada, proce
'dEmte' de Rio dó SU1, o nr.·
,Enéas Athanázio e esposa, mo
tivo especial de sua vi,sita, pa
drinho de casamento de Már
cia Cristina Eskudlark.

xXx
Quem passou uns dias jun

to com seu amor Jacira Ma

ehado, foi o jovem acadêmico
de direito em rtajaí, Maurício
José Eskudlark que veio para
o casamento de sua irmã Mar-

.. , o),

•

ACONTECE'ND"O' Responsabilidade
.••••• J. M. M•• C.,

* Quando o prélio não é
na fronteira, não é pelo

território, não é contra o es

trangeiro, quando é a família
que se retalha, quando é o

'ar,q�e s! ensa,ngüerzta, quan ..
do são os patentes que se di»
laceram, a vitória 'vem sbebe
rada em pranto, saturado de
(él revestida de luto, os ir
mãos sobrevivos não se podem
banquesr as lareiras apaga
das pelas agonies domésticas
não se enlloram, a temilia
mutilada não tem de que se

rejubilar, os p"óprios escapes
da carniceira sentem o amar"

gol' da suá estrela e a cons
ciência do dever obedecido.

* Dia 1.° de maio. Quanto
mais progrido na carrei

ra da vida, mais reconheço a

necessidade dó trabalho. No
decurso dela; ele se torna a

proporcionar grandes praze ..

rés e substitui todas as ilu ..

sões que se dissiparam.
Neste dia o Elite Ténis

estará abrindo suas portas
pma mais uma promoção da
Fantarra do Colégio Comer
cial. Ela irá oferecer a todos
uma gostosa soirée com o
Som dos Big Boys.. Compa
reçam.

* Buda (campero) de olho
na Viviane Schumacher,

Pene que ela seja tão distraí
da é não note. E como diz o

ditado "Quem avisa amigo é».

* Fins dos [ogos-estúdentis,
. é uma pena. Mas para
que a monotonia não envolva
nossa cidade a CME estará
pr_o'movendo' esta tarde.no'
Ginásio Coberto competições
de basquete, valei e handebol
entre Mafra e

.

Canoinhas.
Vamos até lá.

* Estarão marcando pt'fl,

senpa amanhã em Rio
Negro muitas meninas e meM

ninas de nossa cidade, que
I vão até lá para assistirem a

competição de Moto-Cross. E
uma pena que tenhamos que
ir tão longe para termos al
gum diuertimento nos domin
gos à tarde.

* H,j um menininho muito

I bonitúlho de chevete bran
I co que não cumPdmenta mais
os amigos. Que é isso Ritar-
do? Não se torne antipático.
Nós queremos muito bem à,
você.

* Está em nossa cidade o

Circo Norte Americano.
Vócê que está a procura de.
um I}lograma difer�nte, apre
'Deite pMque é por pouco tempo.
..;..' Zeca do Colégio Agrícola

Aniversariantes da semana

. Dia JO - a .rra. Clara e.rp. do
.rr. O.rvaLdo Silveira; o .rr. Erne.rio
N8emberg; o menino CarLo.r .duqu.lo
/ilho do .rr. Carlo.r Nune.r Pire.r.

Dia 1.0 de maio - a .rra. Lourde.r. '

eJp. do .rr. dlvacir FedaLto; a .rria •

}}fari.re }}farta RudoL/; a menina
}}fariLi.ra filha do .rr. Fábio Fuck.

Dia 2 - a .rra. Izolde e.rp. do
.rr . .dIvino Fra.ntz; o jovem Itamar
Fredericq ,Ko�pp.
"'Dia J.';: a J-ra; 'linn..á Zélia é.rp.
do. J.r., João B. Rrithú; o.r' J-r.r.

"

A�tonLO úI'OJ'.rkopl e FeL:ix da Çq.jfà,
Gome.r;· o.r joveru Luiz Rogérió Mi
chel e Valdecir Elvi.r Noilak; o me"

nino Giovani 1.-1' .rr. João Dir.rchn.abéL.
Dia 4 - a .rra. Olqa up. do .rr.

Pedro Tokar.rki; o••r.r. UbaLdo R.
da SiLva e OJ'valdo Cidral; o jovem
Pedro Schulka.

Dia 5 -.o iov. Valnir Elcio Novak.

Dla 6 - a .ra. Zilda Voigf]ter
nandu, ru. em Curitiba; o .rr.

Pedro lPendf,' o ;01'. PauLo Wendf.

.do. anil'el'J'ariantu nONO.parabén.r.

despertou o o,lh,(Jr de mui
tas' menininhas, 'da cidade.
Entre elas, está a bonita mo

rentnha Regina M.iranda; que
está anciasa pela sua volta.

* N� �oUe (j�>i/" dd abril'
,

. foi anunéiaâo: o nome da
Rainha dós' 1.° fogos Estu
dantis realizados em Canoi
nhs s. Ficou càm o 1.° lugar
A1arise do Colégio Estadual
Sta. Cruz, Em 2°, uma aluna
da Escola Básica Almirante
Barroso a Sônia 'e em 3° lu
gar Marilene do Colegio Sa
grada Coração de Jesus.
* Esteve em nossa cidade

o nosso ex-promotor dr.
Enéas Athanêsio e sua espo
sa [andirs, Esperamos noua

mente a sua visita.

* [üniot e Margarelh, Cas»
simiro e Saluiana. Isso

prova que é difícil renunciar
de repente a um amor antigo.

* Maria Eliza Nicolezzi no
dia '28 passando recebeu

muitos cumprimentos de seus

amigos em [oinuille por OCM'

sião de seus 15 anos. Ela a
menina-moça muito bonita e

simbêtica que todos. conhece
mos, pontifica muito na so

ciedade [oinuillense
* Moacir Ferreira, não se

Taça de difícil pois mui
tas garotinhas esperam um

olhar seu. Principalmente uma

moreninhe muito simpática,
que está sempre te admirando

e te achando lineo; q", não
é mentira.

''I( No dia 7 de maio no ela'"
Canoinhense haverá um

desfile de Modas infantis, em.
benefício da Campanha do .4,
gasalho, e após o desfile .s�
gue -ums ,

dencinha. Prestigie
você também colaborando as
sim com o'S necessitados.

'

* Depois que o Júnior Frei-
'tas andou pelo Ginásio

com a inscrição «Cabrito de
Forno e Fogão», que alguns
brincalhões colaram na sua

blusa, todo mundo quiz imi
tar e o resultado, como todos
esperavam, (oi, muita gente
braba e um grande número
de paPéis amassados pelo
chão do Ginásio. '

Um pouco de divertimento
.

não faz mal à ninguém, ne

George?

* Os dez da Semana:
- Adrianostalgia

Taniarnaldo
- RQsangelada
- Paulocomotioa

1smaeletrico
Bautazaado
Biiuizo
Isubelâmpada
Netormenta
Degalante

* O que e esmola? Nada
para quem dá� muito paTa

quem recebe, e tudo psra Deus.
tns«

,
'
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E'DITAL
,

'Eneóntra-se em Cartôrío, 2.° Ofícío, à "Rua Vidal 'Ramos,
edííícío do : Fórum, para serem dev�ida. ote protestado. OI

seguíatea titules: .

.

. .'

DP n.? 090/76 - eto. 13.03�!7f':'- valor Cr$ 340,00 (tre-
zentos e quarenta cruzeiros), emit� por Aluizio Mareinieheo

.

contra SILVIO KANCELER. 4(/
Cheque n." 477.071 -

"

..

data de 16.02.77 - valor Cr$
1.300,00 (um mil e trezent§'S' cr u iros), emitida por Mecânica
Uatdos Ltda., contra JOÃ.<.#' SERGI' CORDOVA.

..,.
.

DP n.? 18.311".l?7- .

veneto. 02. 4.77 - valor Cr$ .5.000,00
(cinco mil eruzeirosD,,#,riütida por Merh Seleme & Cia. Ltda.,
contra LELIO GUl�ARÃES.

Por não r sido, possivel encontrar os referidos respon-
sáveis, pelo pr

.

ente os intimo, para no pra de três (3) dias
à contar da . blicação deste JOI Dal Correio ,d Norte, virem pa
gar OI! menc' nados titulos ou dar as razões por .ue não 'o fazem
e ao mesmo tempo. no caso de não ser atendida esta intimação,
os notifico do competente protes to.

C8noinha�t 27 de 8r�' de 1977
TE.l.'\ESINHA CARARO - Oficial Maior

CAMARA ,MUNICIPAL
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o Vereader Henrique K esinski, Presidente d' Câmara
de Vereadores de Canoinhas, Est o' de Santa Cataçj;r'la, DO uso

:,.;'(de suas atribuições legais ;.�'

,;F
",. . ,"I.: 'De !l�ordó
0,°' 20, 'de '24/11/1975.

do('Oecreto Lt'gi81ativo
/:,-'t��

.

"y
"', .. ,',1 •

'. ,?" _

:;t' Reajustar. fi remuneracão ,
'�s· Sr.s. VerE'adore s, a psrtir

. de LO' de 'março do corrente ano, S,{Í' 'forme expediente recebido
do Deputado Waldo.miro Colàutt,i.ífD I. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de S8nt�l.catar, a.

.

Gabinete do Presid te da de Vereadores de
Canoinh88, em 28 de abro de 1977.

Presidente

Esta a foi registrada � publicada na Secretaria
Administrati 9 Câmara de Vereadores de Canoiohall, aos vinte
e oito dias do mês de abril de 1977. i

Nelson Bayéstortt - Diretor Secrcltaria da Câmara
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